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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125833 Nr: 2880-39.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Antonowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos. )INTIME-SE a parte executada em nome de sua advogada OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO, inscrita na OAB sob o nº 4.062 via DJe, na forma do 

art. 513 § 2º inciso I do CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento, devidamente atualizado, acrescido das custas, o 

valor remanescente, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito e também honorários de 10% (dez 

por cento), nos termos do artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.4)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.5)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.6)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”, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134034 Nr: 7301-72.2015.811.0007

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:217447

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE o executado, na forma do art. 513, § 2º do CPC/2015 para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, o valor remanescente, sob pena de 

incidência de multa automática de 10% (dez por cento) e também 

honorários 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”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2702 Nr: 93-67.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivastro & Cia Ltda, Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Correa de Mello - 

OAB:19.680/MT

 Vistos.

Trata-se de uma Ação de Cumprimento de Sentença para execução de 

pagar quantia certa ajuizada por SANDRA CORRÊA DE MELO em face do 

BANCO DO BRASIL S/A.

É o relato do necessário.

Decido.

1) 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, o valor remanescente, 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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”, CPC/2015).

5) 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103586 Nr: 5324-50.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE o executado, na forma do art. 513, § 2º do CPC/2015 para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, o valor remanescente, sob pena de 

incidência de multa automática de 10% (dez por cento) e também 

honorários 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 
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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”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6220 Nr: 167-24.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armazéns Gerais Rosário Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA ASSUNÇÃO, SENHORINHA 

SOARES DE ASSUNÇÃO, João Bonfim Barroso, Susane Imaculada Lodi de 

Miranda, Djair Rabelo de Miranda, Modesto Bonfim Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio dos Santos Leite - 

OAB:3663-MT, Edson Batista Felix Silva - OAB:3667, Jucinei da Silva 

Nunes - OAB:11799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides de Souza Assunção 

- OAB:1.914/RO, Alcides Souza de Assunção - OAB:1914/RO, Alipio 

Carlos Porto Leite - OAB:3400, Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Fabíola Castilho Soffner - OAB:8.638MT, Iria Maria 

Davanse Pieroni - OAB:7097/MT, Katiuscia dos Santos Lino - 

OAB:MT/8949, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, Sérgio Henrique K. 

Kobayashi - OAB:MT 6.180

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença para execução de pagar 

quantia certa ajuizada pelo MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA em 

face de ARMAZÉNS GERAIS ROSÁRIO OESTE LTDA.

Requer o cumprimento da sentença na qual fixou pagamento de 

honorários advocatícios em desfavor do executado, equivalente ao 

montante de R$ 19.415,78 (dezenove mil quatrocentos e quinze reais 

setenta e oito centavos) conforme memorial de cálculo que instrui a 

exordial.

É o relato do necessário.

Decido.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE o executado, na forma do art. 513 § 2º inciso I do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, o valor remanescente, sob pena de 

incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito e também honorários de 10% (dez por cento), 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”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141763 Nr: 3932-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete de Salles Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Salles

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença para execução de pagar 

quantia certa, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e DONIZETE DE SALLES BARBOSA em face de LAÉRCIO 

SALLES.

Requer o cumprimento da sentença na qual condenou o executado ao 

pagamento de R$ 18.900,00 a título de danos materiais, bem como fixou 

honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relato do necessário.

Decido.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT

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) INTIME-SE o executado LARCECIO SALLES via DJe, inscrito na OAB 

sob o nº 4194/B, na forma do na forma do art. 513 § 2º inciso I do 

CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, 

devidamente atualizado, acrescido das custas, o valor remanescente, 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135593 Nr: 685-47.2016.811.0007

 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: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido do Ministério Público, assim, INTIME-SE à parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE aos autos os documentos 

declinados no parecer de fl. 101.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos para as deliberações que se fizerem 

pertinentes.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5145-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Biet- Espólio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário em relação aos bens deixados por 

Sebastião Pereira Biet, tendo sido nomeada inventariante a Sra. Angellia 

Coutinho Biet, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, à fl. 57 a inventariante requereu que fosse 

autorizada a alienação do veículo, com o objetivo de quitar débitos 

oriundos de impostos incidentes sobre o bem móvel.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela avaliação do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Sem muitas delongas, entendo que o parecer ministerial deve ser acolhido, 

haja vista que para resguardar os interesses dos herdeiros, é necessário 

avaliar o automóvel, para só depois autorizar a alienação.

Ademais, por inexistir avaliador judicial e para evitar maiores ônus à 

inventariante, DETERMINO que a avaliação do bem móvel seja efetuada por 

Oficial de Justiça, que deverá certificar nos autos o atual estado de 

conversação do veículo.

Depois de juntada à avaliação, INTIME-SE a parte inventariante, para que, 

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

 Em prosseguimento, CERTIFIQUE-SE e, após, ABRA-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público para parecer.

Por fim, voltem-me os autos conclusos, para as deliberações que se 

fizerem pertinentes.

Cumpra-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004743-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004743-71.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ROSIMEIRE DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de 

Rosimeire da Silva, ambos qualificados nos autos. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Pela determinação de Id. 26020258 foi 

determinada a emenda a inicial, para que a parte requerente comprovasse 

a mora da parte requerida. A parte autora ao Id. 27025488 informou que a 

parte requerida não foi encontrada para ser notificada extrajudicialmente, 

no entanto, aduz que foi realizado o protesto em cartório. Os autos 

vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte autora não conseguiu comprovar a mora, 

mesmo intimada para tanto, pois mesmo que tenha trazido aos autos 

instrumento de protesto de n° 42004, inscrito no Livro 421, Folha 5, do 

Cartório de 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, verifica-se 

que o protesto em questão, é posterior ao ajuizamento da ação. Mais 

precisamente, a petição inicial foi protocolada em 31/10/2019, as 09:59:08 

(Id. 25619381), enquanto que o protesto trazido pela parte requerente é 

datado de 12/11/2019, o que evidência que o ato foi realizado após o 

ajuizamento da ação, e consequentemente, não se vislumbra tempo hábil 

ao requerido de se manifestar, ou até mesmo purgar a mora. Neste 

sentido: “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1001422-77.2018.8.11.0002 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO 

COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – 

POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão , nos termos do 

artigo 3.º, do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do 

inadimplemento do devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser 

imprescindível a comprovação da mora debendi para fins de busca e 

apreensão . Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de 

Protesto promovido em data posterior à propositura do feito. (N.U 

1001422-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)” grifei. 

Ademais, dispõem os artigos 14 e 15, da Lei n° 9.492/97 (Lei do Protesto): 

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de 

Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo 

apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço. § 1º A remessa da 

intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por 

qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e 

comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento 

equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, 

elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite 

para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do 

protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação será feita por edital se a 

pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 

incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência 

territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a 

intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1º O edital será 

afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde 

houver jornal de circulação diária (...)”. Portanto, a documentação 

aportada aos autos não é suficiente para comprovação da mora, uma vez 

que não há prova constituída de que a parte requerida foi intimada da 

dívida, assim, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, 

senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Logo, diante da 

omissão da parte autora, não comprovando a mora, a extinção é de rigor. 

Nesse sentido, o TJMT: “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)” 

grifei. No mais, cumpre ressaltar que a determinação de emenda a inicial 

observou o disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto isso e, com fulcro 

nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias, observando-se, no tocante às custas 

devidas, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000696-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AFONSO ALVES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000696-88.2018.8.11.0007. 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO EXEQUENTE: PEDRO AFONSO ALVES 

FILHO Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco 

Bradesco S.A em face de Pedro Afonso Alves Filho objetivando a 

execução da multa por condenação do executado em litigância de má fé, 

cujo valor na propositura da ação era de R$ 853,39 (oitocentos e 

cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Determinação para o 

executado pagar o débito ou impugnar o cumprimento de sentença (Id. 

18047078). Certidão de decurso de prazo para o pagamento pelo 

executado (Id. 18786825). A parte exequente requereu a busca e penhora 

de valores nas contas bancárias da parte executada com o acréscimo da 

multa prevista no artigo 523, do CPC (Id. 18926844). O pedido de penhora 

foi deferido pela decisão de Id. 19404736, sendo localizado e bloqueado o 

valor total da execução, conforme extrato de Id. 20494781. Certidão de 

decurso de prazo para o executado se manifestar a respeito da penhora 

realizada (Id. 21743077). Ao Id. 23571411, a parte exequente pugnou pelo 

levantamento da quantia bloqueada mediante a expedição do competente 

alvará. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Houve a penhora de 

valores, por meio do Bacenjud, suficientes para quitar a dívida (Id. 

20494781). Após a realização e intimação da penhora, o devedor juntou 

quedou-se inerte, enquanto que o exequente requereu a transferência do 

valor excedente para conta bancária indicada no evento Id. 23571411. 

Tendo em vista que foi bloqueado o valor total da execução, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação. 

Determino a expedição de alvará para transferência do valor penhorado 

nos autos (Id. 20481169) em favor do credor, observando-se os dados 

bancários informados pela parte na manifestação de Id. 23571411. Sem 

custas. Expeçam-se os alvarás, conforme solicitado. Após, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-52.2018.8.11.0007

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:

DIME DE OLIVEIRA WOLFF (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), sob pena de extinção dos autos. (art.485 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005241-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO BALDASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1005323-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e 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: 1005540-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003029-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (REU)

 

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 do Oficial de Justiça, necessária para expedição de mandado, 

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). 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005133-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DA SILVA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e 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: 1003680-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA PEREIRA DE SOUZA (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:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28118944, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004526-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28118944, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003578-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNO LEITE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28118950, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES DE SOUZA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 28/5/2020, às 13h50, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001560-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DA SILVA ENRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003797-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CILDENI CARVALHO DIAS (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)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28051131, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28062459, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002325-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA VALENTE TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002325-34.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA VALENTE TREVISAN RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

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. Alta Floresta, 19 de novembro de 

2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003043-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALMEIDA LACERDA 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)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186278 Nr: 5771-91.2019.811.0007

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ricardo Lemes Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:OAB/MT n° 11736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Considerando que foi expedida portaria regulamentando o evento objeto 

deste pedido de alvará, e que o referido evento já ocorreu, tenho como 

prejudicado o pedido, pelo que extingo o feito sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 5161-36.2013.811.0007

 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): Celso Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR, Fabio Andresa Bastos - OAB:30.773 OAB/GO, 

Marilene Magalhães de Oliveira Rodrigues - OAB:MT/11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT, 

Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O, Thaís Roque Sagin - 

OAB:MT/12.902

 SENTENÇA Vistos, etc. Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP Norte) 

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença proferida às fls. 

512/515. Aduz a parte embargante que a decisão objurgada foi 

contraditória, uma vez fixou os juros moratórios em 1% ao mês, quando 

deveria ser 6% ao ano, e não determinou a atualização do depósito inicial 

antes da dedução do valor total devido. Decido. (...) Assim sendo, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102258 Nr: 3682-42.2012.811.0007

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Tito Caione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos etc.

Acolho parcialmente a fundamentação do petitório de fls. 267-269, para 

que o perito responda aos quesitos complementares formulados, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Com a resposta, vistas às partes para manifestação, em quinze dias.

Libere-se 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em Juízo ao 

expert, sendo que o restante será após a resposta aos quesitos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112200 Nr: 733-74.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Aparecido do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Nesta senda, considerando que não houve a apresentação de resposta, 

não incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, tornando dispensável o consentimento da parte 

requerida.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas remanescentes e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 66797 Nr: 6297-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda, 

Viação Nova Integração Ltda, Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Viação Satélite Norte, Viação Trans-Acreana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro Inacio Moraes - 

OAB:OAB/GO 26.951, André de Araújo Siqueira - OAB:39549/PR, 

Camilla Pasqual - OAB:40347/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - 

OAB:42782/PR, Florentino Luiz Ferreira - OAB:11932/GO, João 

Negrão de Andrade Filho - OAB:17947/GO, LUCIANO MEDEIROS 

PASA - OAB:37919/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - OAB:35461/PR, 

Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos etc.

A considerar a possibilidade de acordo entre as partes, ainda se tratando 

da parte exequente o Ministério Público, designo audiência de conciliação 

e mediação ser realizada pelo CEJUSC desta comarca, para o dia 

25/03/2020, às 13:30h.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 130341 Nr: 5331-37.2015.811.0007

 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): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, 
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Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada, vez que intimada para dar prosseguimento ao 

feito, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme 

certificado à fl. 68.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Sem custas remanescentes e honorários.

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

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107889 Nr: 3295-90.2013.811.0007

 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: Genesio Rocha - Espólio, Francisca Rita Magalhães 

Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos etc.

Homologo o pedido de habilitação de fls. 106.

Intimem-se a parte autora, já habilitada, para manifestação, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, no prazo de quinze 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143966 Nr: 5178-67.2016.811.0007

 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: Luiz Vieira da Silva, Maria Socorro Pinheiro da Silva

 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.

Reitere-se a intimação à autarquia previdenciária, pela via pessoal, para a 

implantação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

elevação da multa diária já em andamento e crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126666 Nr: 3375-83.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greici Bernardi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT, Icatu Hartford 

Seguros S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha ausente.

Abram-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004314-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

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

1004314-07.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 70.000,00 ESPÉCIE: 

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

PEREIRA MENDES Endereço: RUA NWF, QUADRA 02, LOTE 15, JARDIM 

GUARANÁ, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA 

- EPP Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA, 3.145, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 259 do NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

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

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular, 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:No caso em comento, o bem objeto do litígio 

é o lote nº. 15, quadra 02, Setor NW, com área de 360,00 m², localizado na 

Rua NWF, quadra 02, lote 15, S/N, bairro: Jardim Guaraná, nesta cidade, 

registrado sob a Matrícula nº. 697 do Livro 2-C, no competente Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício desta comarca, conforme matrícula 

atualizada em anexo. O imóvel permanece registrado em nome da ré 

INDECO desde o ano de 2003, o que é demonstrado pela matrícula do 

imóvel em anexo. Pois bem. A autora reside no imóvel desde o ano de 

2008, onde construiu sua casa e reside até os dias atuais com sua filha 

menor de idade, ou seja, lá construiu sua residência destinada a moradia 

de sua família. As fotografias que seguem junto à inicial demonstram a 

construção da residência pela autora. Além de que, as contas de água e 

energia igualmente denotam o zelo exercido pela autora, visto que, 

mensalmente realiza o pagamento das contas. A autora adquiriu o imóvel 

no ano de 2008 da Sra. Maria de Almeida Seze, contudo, diante de 

tamanha simplicidade deixou de confeccionar contrato de compra e venda. 

Nesse ínterim, a autora exerce a posse do imóvel urbano em questão de 

forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceu sua moradia habitual, além de realizado melhorias, há mais de 

11 (onze) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade por meio da 

usucapião. O conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos 

requisitos para obtenção da usucapião será feito mediante os documentos 

que instruem a exordial e através da oitiva das testemunhas abaixo 

arroladas para comprovação da aquisição. DECISÃO: Vistos etc. Defiro a 

gratuidade de justiça, diante da presunção prevista no §3º, do art. 99, do 

CPC. Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial. Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. Citem-se, pessoalmente, os confinantes e 

seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado de 

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

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC). INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 
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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, ANNE 

MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, digitei. Alta Floresta-MT, 24 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA CRUZ (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)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000177-79.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): CICERA DA SILVA CRUZ REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A despeito do laudo social acostado aos 

autos, que concluiu que a renda per capita do núcleo familiar da 

requerente é inferior a ¼ do salário mínimo, o INSS apresentou 

documentos no sentido de que o cônjuge da autora possui uma pessoa 

jurídica e diversos veículos. Tais provas foram impugnadas pela 

requerente, aduziu que a pessoa jurídica “OBRA MISSIONÁRIA 

PETENCOSTAL PARAÍSO DOS SALVOS” não possui fins lucrativos e 

corresponde a obra missionária e que os veículos em nome do cônjuge 

foram adquiridos por terceiros, tendo esse apenas “emprestado” seu 

nome. Havendo dúvidas quanto às reais condições econômicas do núcleo 

familiar, exige-se, para dirimi-la, a complementação das provas 

documentais coligidas aos autos através de prova testemunhal. 

Outrossim, defiro o pedido de produção de prova testemunhal requerido 

pela autora na inicial. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/03/2020, às 15:40h. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento do rol de testemunhas pela 

parte autora, acaso ainda não tenha apresentado. Intime-se o advogado 

da parte autora, via DJE, para que tenha ciência desta decisão e 

comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 

da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder 

o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

NCPC). Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004453-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SILVA DE BRITO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004453-90.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): BRUNA SILVA DE BRITO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Há dúvidas quanto à implementação e à 

manutenção da qualidade de segurada especial alegada, exigindo-se, para 

dirimi-la, a complementação das provas documentais coligidas aos autos 

através de prova testemunhal, nos termos da jurisprudência consolidada. 

Assim, por ora, indefiro da tutela de urgência requestada, a qual será 

reavaliada quando a prolação da sentença. Outrossim, defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal requerido pela autora na inicial. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia25/03/2020, às 15:55h. Na 

forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso ainda não 

tenha apresentado. Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, para 

que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002015-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PAULINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002015-91.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): BELCHIOR PAULINO DE SOUZA REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

referente ao imóvel citado na exordial. Diante da demonstração dos 

severos prejuízos acumulados pela empresa requerida em outros feitos 

em trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na 

contestação. Prosseguindo, não é necessária a formação de litisconsórcio 

passivo da requerida com os antecessores na cadeia de titularidade do 

bem imóvel em tela, uma vez os contratos de compra e venda 

colacionados aos autos tem o condão, apenas e quando muito, de 

demonstrar justo título. A apuração da posse, com animus domini, não 

exige o contraditório em relação aos antigos proprietários, mas tão 

somente face ao atual, consoante responsabilidade firmada pelo art. 

1.245, §2º, do CC. Neste esteio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS (ART. 485, VI, DO 

NCPC).MANUTENÇÃO.  ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO 

IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. - Deve figurar no polo 

passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo nome estiver registrado 

o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a ilegitimidade passiva de 
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antigos proprietários que procederam à transferência do bem antes 

mesmo do ajuizamento da ação. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 

AI - 1532969-2 - Curitiba - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - 

Unânime - - J. 10.08.2016). Do mesmo modo, igualmente desnecessária é 

a comprovação de toda a cadeia sucessória, uma vez que é imperiosa a 

configuração dos requisitos da modalidade da usucapião apenas pelo 

tempo mínimo exigido por lei. Não obstante, tratando-se de mérito, incumbe 

à parte autora fazer as provas que configuram seu direito, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Em arremate, fixo como único ponto controvertido a 

comprovação da posse, com animus domini, nas condições e por prazo 

suficientes para a caracterização do direito vindicado, dado que o 

reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi condicionado à 

presenta deste requisito. Defiro a prova testemunhal requerida pela autora 

e o depoimento pessoal desta pleiteado pela ré. Desde já, com fulcro no 

art. 357, do CPC, designo audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

16:10h, a ser realizada na sala de audiências do Juízo. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando 

no mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela 

alegados, caso não compareça ou, comparecendo, recuse-se a depor 

(NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se 

a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, devendo as partes aportarem 

o respectivo rol, se ainda não presente nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que 

tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). Quanto às testemunhas 

arroladas pela parte autora, intimem-se por mandado, vez que patrocinada 

pela Defensoria Pública. Por fim, defiro o pedido de complementação da 

documentação apresentado pelo Estado de Mato Grosso sob ID 13826853, 

cabendo à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos fólios o 

memorial descritivo ou planta topográfica e a matrícula atualizada do 

imóvel, conforme estipulado pelo Provimento n.º 56/2007-CGJ e pelo art. 

320, do CPC. Apresentados os documentos, sem prejuízo ao andamento 

da instrução processual, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000119-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PALMEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000119-76.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): IVONETE PALMEIRA DA SILVA REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

referente ao imóvel citado na exordial. Diante da demonstração dos 

prejuízos acumulados pela empresa requerida em diversos feitos em 

trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça gratuita vindicado na 

contestação. Em arremate, fixo como único ponto controvertido a 

comprovação da posse, com animus domini, nas condições e por prazo 

suficientes para a caracterização do direito vindicado, dado que o 

reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi condicionado à 

presenta deste requisito. Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, 

designo audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 16:25h, a ser 

realizada na sala de audiências do Juízo. Quanto à intimação das 

testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, 

devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, 

via DJE, para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). Tocante 

ao ofício encaminhado por Itaú Unibanco S/A, oficie-se novamente à 

instituição financeira para que, em até 10 (dez) dias, manifeste-se sobre 

eventual interesse no imóvel que pretende a parte autora usucapir, 

carreando junto ao documento a certidão sob ID 17985398, o croqui sob ID 

17985113 e indicando o “lote urbano n.º 20, quadra R-17, Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT”. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Alta Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001614-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOVEIA (AUTOR(A))

MADELINE FRANCIELE SCHREIBER GOVEIA (AUTOR(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))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001614-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JULIO CESAR GOVEIA, MADELINE FRANCIELE SCHREIBER 

GOVEIA REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Trata-se de ação de usucapião 

proposta em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, referente ao imóvel citado na 

exordial. Diante da demonstração dos severos prejuízos acumulados pela 

empresa requerida em outros feitos em trâmite neste juízo, defiro os 

benefícios da justiça gratuita vindicado na contestação. Prosseguindo, não 

é necessária a formação de litisconsórcio passivo da requerida com os 

antecessores na cadeia de titularidade do bem imóvel em tela, uma vez os 

contratos de compra e venda colacionados aos autos tem o condão, 

apenas e quando muito, de demonstrar justo título. A apuração da posse, 

com animus domini, não exige o contraditório em relação aos antigos 

proprietários, mas tão somente face ao atual, consoante responsabilidade 

firmada pelo art. 1.245, §2º, do CC. Neste esteio: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS (ART. 485, 

VI, DO NCPC).MANUTENÇÃO. ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO 

IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. - Deve figurar no polo 

passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo nome estiver registrado 

o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a ilegitimidade passiva de 

antigos proprietários que procederam à transferência do bem antes 

mesmo do ajuizamento da ação. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 

AI - 1532969-2 - Curitiba - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - 

Unânime - - J. 10.08.2016). Do mesmo modo, desnecessária é a 

comprovação de toda a cadeia sucessória, uma vez que é imperiosa a 

configuração dos requisitos da modalidade da usucapião apenas pelo 

tempo mínimo exigido por lei. Não obstante, tratando-se de mérito, incumbe 

à parte autora fazer as provas que configuram seu direito, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Igualmente e pelos mesmos fundamentos, dispensável 

a comprovação da anuência das cônjuges dos antigos proprietários 

quanto à alienação do bem imóvel em tela, também porque não configura 

requisito ao reconhecimento do pretendido usucapião, enquanto 

modalidade de aquisição originária da propriedade. Ademais, tendo a 

requerida pugnado pela retificação da metragem da área que se pretende 

usucapir e a parte autora concordado com a modificação, defiro a 

alteração dos limites objetivos da lide, passando o pedido autoral a 

limitar-se à área de 30.777,50m², correspondente à metade da Chácara n.º 

54, Setor Chácaras, em Carlinda-MT. Em arremate, fixo como único ponto 

controvertido a comprovação da posse, com animus domini, nas 

condições e por prazo suficientes para a caracterização do direito 

vindicado, dado que o reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi 

condicionado à presenta deste requisito. Defiro a prova testemunhal 
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requerida pela autora e o depoimento pessoal desta pleiteado pela ré. 

Desde já, com fulcro no art. 357, do CPC, designo audiência de instrução 

para o dia 25/03/2020, às 16:40h, a ser realizada na sala de audiências do 

Juízo. Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, constando no mandado que se presumirão confessados os fatos 

contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, recuse-se a 

depor (NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à intimação das testemunhas, 

obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, devendo as 

partes aportarem o respectivo rol, se ainda não presente nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, via DJE, 

para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação 

das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). Quanto às 

testemunhas arroladas pela parte autora, intimem-se por mandado, vez 

que patrocinada pela Defensoria Pública. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000183-52.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): OLAVO ALMEIDA REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição do 

indébito e danos morais, ajuizada por OLAVO ALMEIDA em face de 

BANCO PANAMERICANO S.A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/03/2020, 

às 14h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

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

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

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000214-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(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))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (CONFINANTES)

ELMO BALBINO (CONFINANTES)

ELMO JOSÉ DE LIMA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000214-43.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAO VITOR DE OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA 

REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, etc. Trata-se de ação de usucapião proposta em 

face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO, referente ao imóvel citado na exordial. Diante da 

demonstração dos severos prejuízos acumulados pela empresa requerida 

em outros feitos em trâmite neste juízo, defiro os benefícios da justiça 

gratuita vindicado na contestação. Prosseguindo, não é necessária a 

formação de litisconsórcio passivo da requerida com os antecessores na 

cadeia de titularidade do bem imóvel em tela, uma vez os contratos de 

compra e venda colacionados aos autos tem o condão, apenas e quando 

muito, de demonstrar justo título. A apuração da posse, com animus 

domini, não exige o contraditório em relação aos antigos proprietários, mas 

tão somente face ao atual, consoante responsabilidade firmada pelo art. 

1.245, §2º, do CC. Neste esteio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS (ART. 485, VI, DO 

NCPC).MANUTENÇÃO.  ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO 

IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. - Deve figurar no polo 

passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo nome estiver registrado 

o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a ilegitimidade passiva de 

antigos proprietários que procederam à transferência do bem antes 

mesmo do ajuizamento da ação. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 

AI - 1532969-2 - Curitiba - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - 

Unânime - - J. 10.08.2016). Do mesmo modo, igualmente desnecessária é 

a comprovação de toda a cadeia sucessória, uma vez que é imperiosa a 

configuração dos requisitos da modalidade da usucapião apenas pelo 

tempo mínimo exigido por lei. Não obstante, tratando-se de mérito, incumbe 

à parte autora fazer as provas que configuram seu direito, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Em arremate, fixo como único ponto controvertido a 

comprovação da posse, com animus domini, nas condições e por prazo 

suficientes para a caracterização do direito vindicado, dado que o 

reconhecimento jurídico do pedido pela requerida foi condicionado à 

presenta deste requisito. Defiro a prova testemunhal requerida pela autora 

e o depoimento pessoal desta pleiteado pela ré. Desde já, com fulcro no 

art. 357, do CPC, designo audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

17:00h, a ser realizada na sala de audiências do Juízo. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando 

no mandado que se presumirão confessados os fatos contra ela 

alegados, caso não compareça ou, comparecendo, recuse-se a depor 

(NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se 

a nova sistemática no art. 455 do CPC/2015, devendo as partes aportarem 

o respectivo rol, se ainda não presente nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que 

tenham ciência desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das 

testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). Quanto às testemunhas 

arroladas pela parte autora, intimem-se por mandado, vez que patrocinada 

pela Defensoria Pública. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Alta 

Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005077-08.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. D. S. (REQUERENTE)

C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIRENE MENIN OAB - MT0018421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (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 manifestar-se sobre a diligência negativa de Id 

28331794, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002855-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI LENI MENIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002855-38.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID n. 25082401), aplico-lhe as penas do 

art. 400 do CPC e DECLARO devido o crédito apresentado pela parte 

autora em sua exordial. Por conseguinte, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, ante a 

nova fase processual, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 18 de dezembro de 2019 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002726-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LBX DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEIR ROSA NAZARIO (DEPRECADO)

 

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

para, em 30 dias, dar andamento à carta precatória, sob pena de 

devolução ao Juízo deprecante, independente de cumprimento, com base 

no art, 393 da CNGC/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003497-11.2017.8.11.0007

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:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON JOSE COCCO (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TAVARES JUNIOR OAB - MT23923/O (ADVOGADO(A))

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a proposta de acordo sob Id 

28357894, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000112-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER POZZOBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002631-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

para, em 5 dias, manifestar-se acerca da certidão sob ID 28162579.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na pessoa de seu 

patrono, para, em 5 dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida sob ID 28265502.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003522-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA AZEVEDO CARDOSO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILDEMAR SPADACIO JUNIOR (INVENTARIADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a inventariante, na pessoa de seu 

patrono, para, em 15 dias, dar integral cumprimento à decisão de ID 

22506191, trazendo aos autos a certidão de inexistência de testamento, 

expedida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - 

CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do Provimento de nº 

56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, bem como certidões negativas 

da União, Estado e Município.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005063-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GP - AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Considerando que ao ID 28297352 foi juntado apenas o comprovante de 

pagamento, IMPULSIONO os autos para intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu patrono, para, em 5 dias, juntar a respectiva GUIA da 

diligência recolhida.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003208-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS (REQUERENTE)

VITOR APARECIDO DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

A. K. D. S. F. (REQUERENTE)

BENEDICTA GAZOLLA DA SILVA (REQUERENTE)

ZITO NUNES FERRAZ (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

APARECIDA SCATAMBULI SICUTO OAB - MT0016343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a inventariante, na pessoa de seu 

patrono, para, em 15 dias, dar integral cumprimento à decisão sob ID 

22148112, juntando aos autos certidão negativa de débito do de cujus 

perante à União.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 2441-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris, Edegar Savaris, Edemar Luiz 

Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Savaris - Espólio

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

OAB:6543/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Mara Mone 

Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.Condeno 

a parte Autora ao pagamento das custas processuais, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que trata-se de beneficiária 

da Gratuidade de Justiça.Intime-se.Certificado o transito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129997 Nr: 5129-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Souza, VPdSdS, Rosana Pereira da Silva, 

Ana Paula Lucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Souza - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito - 

especialmente acerca das determinações contidas nas Decisões de Fls. 

233 e 259 -, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 169559 Nr: 3778-47.2018.811.0007

 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: Instituto Ecológico Cristalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cavagnoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A

 Vistos etc.

Suspendo a realização da presente audiência e do feito pelo prazo de 20 

(vinte) dias.

Findo referido prazo, deverão as partes manifestarem-se sobre a eventual 

realização do ajuste.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001598-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE RUTTER HINSCHING (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1001598-41.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 1.670,28 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA POLO PASSIVO: Nome: IRENE RUTTER HINSCHING Endereço: 

Rua Albert Einstein (Rua 05), 43, Q15 L04, Residencial universitário, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), 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 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 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. 

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT 

propôs Ação de Execução Fiscal, nos moldes da lei n.º 6.830/80, 

pleiteando o recebimento da quantia de R$ R$ 1.670,28, referente à 

certidão de dívida ativa nº. 618/2018. DECISÃO: Vistos. 1) Considerando 

que já fora realizada a busca no Sistema Infojud do endereço do 

executado (ID 15693965), considerando ainda, a certidão sob o ID 

17364096, DEFIRO a parte final do pedido sob o ID 20445208, 

determinando seja expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a citação 

da parte executada, atentando-se para a regra contida no artigo 8º, IV da 

Lei 6.830/80. 2) Decorrido in albis o prazo do item “1”, nos moldes 

determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador 

especial da executada, o douto Defensor Público que milita nesta 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no feito. 

3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 2019 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 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, CAROLINE 

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 24 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003890-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que junte aos autos procuração pública, com poderes 

específicos para “receber e dar quitação”, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004966-24.2019.8.11.0007

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:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Março de 2020, às 13:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002796-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MICIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para que junte aos autos 

procuração com poderes específicos para “receber e dar quitação”, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004402-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VIEIRA DO ROSARIO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada de ID nº 28268875, para que indique o 

endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO BARBOZA DO PRADO (TESTEMUNHA)

FELIPE WASHINGTON MACIEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

JANICE FERREIRA DOS SANTOS FAGUNDES (REQUERIDO)

JOSE ANDRADE ALECRIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 03 de 

Julho de 2019, às 16h40min.

Certidão 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))

 

Certifico que a pedido devolvo os autos à secretaria de Origem

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001596-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

D. -. M. G. (REQUERIDO)

J. C. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001596-37.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDO LUIZ 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: JOANA CORREA DE OLIVEIRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, qual seja, informar o 

atual endereço da requerida Joana para viabilizar o prosseguimento do 

feito, contudo, quedou-se inerte (ID nº. 28247587). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 
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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, 23 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005181-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO OAB - MT25339/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 1005181-97.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANNA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Tendo em 

vista a justificativa apresentada pela parte requerente, alegando 

impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação e, em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, DETERMINO a designação de nova 

data para realização do ato, dando-se regular prosseguimento no feito. 

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intime-se o 

autor, consignando que a ausência injustificada ao ato ensejará na 

extinção do processo e condenação ao pagamento das custas 

processuais. CANCELE-SE a audiência designada para o dia 04/02/2020. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 24 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: 1003835-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 18 de 

Dezembro de 2019, às 15:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010339-53.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE LIMA FACIN (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, para indicar o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA BUOSI (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 12 de 

Novembro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOURA RAMPAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 17 de 

Julho de 2019, às 16h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DARDENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL OAB - MT26748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 13h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004476-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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 14 de 

fevereiro de 2019, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002453-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

Novembro de 2017, às 17:00 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000068-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 27 DE 

Fevereiro de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000606-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de abril 

de 2019, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

POSTO TELEFONICO ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08 de 

Maio de 2019, às 15h40min. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matrícula 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

POSTO TELEFONICO ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08 de 

Maio de 2019, às 15h40min. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matrícula 

39.467

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001703-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ SOARES SILVA FILHO (EXEQUENTE)

CAROLINA SANCHEZ ROBOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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 05 de 

junho de 2019, às 13:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001703-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ SOARES SILVA FILHO (EXEQUENTE)

CAROLINA SANCHEZ ROBOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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 05 de 

junho de 2019, às 13:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL OAB - MT26748/O (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 que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 11 de 

Julho de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003835-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (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: 1003835-14.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOELI DUPIM 

CARVALHO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 
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Proceda-se o cadastro do advogado da parte requerido no sistema 

informatizado. Considerando que a decisão proferida no Mandado de 

Segurança n.º 1000019-59.2020.8.11.9005 encontra-se em consonância 

com a decisão proferida por este juízo, DETERMINO o regular 

prosseguimento do feito. Desta feita, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 dias. Após, remeta-se 

o processo concluso para prolação de sentença. No que tange às 

informações requisitadas através do ofício n° 179/2020, consigno que já 

foram devidamente encaminhadas ao Juiz Relator pelo Gabinete através 

do ofício n° 03/2020-GAB, conforme anexo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DARDENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL OAB - MT26748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 1000147-10.2020.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS 

DARDENGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inicialmente 

recebo o pleito de emenda inicial, eis que devidamente comprovada a 

inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando à 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, 24 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DARDENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL OAB - MT26748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 1000147-10.2020.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS 

DARDENGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inicialmente 

recebo o pleito de emenda inicial, eis que devidamente comprovada a 

inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando à 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 
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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, 24 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(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: 

1002624-40.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA NATALIA GOMES 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 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. Por imperativo cronológico, passo a análise das preliminares 

arguidas: I – CONEXÃO / LITISPENDÊNCIA A preliminar em comento, a toda 

evidência, não merece prosperar. Isto porque a reunião dos processos 

por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 

105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de 

discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco 

da ocorrência de decisões contraditórias, o que não vislumbro no 

presente caso. Ademais, verifico que tratam-se de objetos e causa de 

pedir absolutamente distintos Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA em desfavor de BANCO BMG S.A, onde a parte autora 

aduz em apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu 

benefício beneficiário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que 

jamais contratou qualquer empréstimo com esta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O contrato de empréstimo colacionado à 

contestação traz assinatura absolutamente divergente da assinatura 

constante nos documentos pessoais da parte autora. Assim, verifico que 

a reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

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. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu 

dever de prestar um serviço de forma eficiente, 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. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para 

evitar ocorrência de fraude em suas operações bancárias, sem observar 

os deveres mínimos de cuidado ao checar as assinaturas nos 

documentos apresentados para abertura dos empréstimos em nome da 

parte autora. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais 

e cinquenta centavos), que foram descontados mensalmente e 

indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual deverão ser 

devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados à exordial para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos 

empréstimos, para determinar a suspensão dos valores descontados pela 

requerida do benefício da requerente correspondente ao contrato n.º 

46-1104205/1199. b) CONDENAR a empresa reclamada BANCO BMG S.A 

a restituir o valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), valor este já em 

dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a 

partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada BANCO BMG S.A, 

a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no 

valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). CONFIRMO 

a tutela de urgência concedida a id 20831627. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 
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disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (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: 

1002853-97.2019.8.11.0007. REQUERENTE: JORGINA RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 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. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS 

E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, onde a parte 

autora aduz, em apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos 

em seu benefício beneficiário por ordem da empresa reclamada. Sustenta 

que jamais contratou qualquer empréstimo com esta, pugnando ao final 

pela declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato de adesão constando 

assinatura da parte Reclamante (termo de associação-Id nº 22711537), 

bem como cópias de documentos pessoais da autora, cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, não há que se falar em 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

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 e se nada for requerido, 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003926-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

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: 

1003926-41.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: APARECIDO RODRIGUES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BMG S.A em face de 

APARECIDO RODRIGUES, alegando a executada nulidade de citação. Pois 

bem. Tendo em vista que a embargante não logrou êxito em comprovar 

suposta nulidade, não há de se falar em procedência dos presentes 

Embargos à Execução. Isto porque não há falar em nulidade da execução 

de título judicial por nulidade do ato citatório, pois verifico que a empresa 

embargante está devidamente cadastrada para receber 

citações/intimações de forma eletrônica junto ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, uma vez que são manifestamente 

protelatórios, nos termos do artigo 918, inciso III do Código de Processo 

Civil. Às providências necessárias. 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, 24 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: 1003008-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (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: 

1003008-03.2019.8.11.0007. REQUERENTE: NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 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. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de SUDAMERICA CLUBE 

DE SERVICOS, onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem 

sofrendo descontos indevidos em seu benefício beneficiário por ordem da 

empresa reclamada. Sustenta que jamais contratou qualquer empréstimo 

com esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento intitulado “autorização de débito” colacionado à 

contestação traz assinatura absolutamente divergente da assinatura 

constante nos documentos pessoais da parte autora. Assim, verifico que 

a reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

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 
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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. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu 

dever de prestar um serviço de forma eficiente, 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. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para 

evitar ocorrência de fraude em suas operações bancárias, sem observar 

os deveres mínimos de cuidado ao checar as assinaturas nos 

documentos apresentados para abertura dos empréstimos em nome da 

parte autora. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.191,79 (dois mil cento e 

noventa e um reais e setenta e nove centavos), que foram descontados 

mensalmente e indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual 

deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: a) 

DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente ao contrato de 

seguro de vida em questão objeto dos autos, para determinar a 

suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício da 

requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

b) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 2.191,79 

(dois mil cento e noventa e um reais e setenta e nove centavos), em 

dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro 

desconto e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

incidir a partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso-primeira cobrança indevida (art. 398 do CC) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). 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. 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, 24 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: 1003200-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELITA SOARES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 

1003200-33.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA ZELITA SOARES 

GARCIA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A 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. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pela reclamada. I - DA PRESCRIÇÃO A preliminar em comento, a 

toda evidência, não merece prosperar, uma vez que a situação posta nos 

autos decorre de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a 

mês. Rejeito ainda a preliminar por falta de interesse de agir, uma vez que 

se confunde com o mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em 

desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, onde a parte autora aduz em 

apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu 

benefício beneficiário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que 

jamais contratou qualquer seguro de vida com esta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a contratação aos serviços. 

Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi 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. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, 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. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 
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SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Todavia, tendo em vista a escassez 

de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a 

repetição do indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição 

inicial o montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa 

requerida e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais 

é vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa 

disposição do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Corroborando: (GRIFO) "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial 

para o fim de: A) DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente 

ao contrato de seguro de vida em questão objeto dos autos, para 

determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do 

benefício da requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediencia; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (primeira cobrança indevida) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Intimem-se. 

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
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Processo Número: 1002694-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO HONORATO MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (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: 

1002694-57.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ANIVALDO HONORATO 

MILLER REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A 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. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de SABEMI 

SEGURADORA S.A., onde a parte autora aduz em apertada síntese, que 

vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício beneficiário por 

ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais contratou qualquer 

empréstimo com esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência 

de débitos, bem como indenização por danos morais que entende ter 

sofrido em razão desses fatos. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato de adesão constando assinatura da parte Reclamante (proposta 

de adesão – seguro de acidentes pessoais coletivo) com todos os dados 

da parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

CPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação 

contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, não 

há que se falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. 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. Após o trânsito em julgado, 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, 24 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: 1002781-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002781-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZILDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 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) Incompetência do Juízo 

Compulsando os autos não se verifica a necessidade de perícia técnica, 

sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a demanda, razão pela 

qual rejeito a preliminar. b) Da decadência Não se vislumbra hipótese de 

decadência, vez que o art. 26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas 

onde não se operam a decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o 

prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o 

defeito, no presente caso ocorrido nos descontos sofridos em 2019. 

Indefiro a preliminar II – Mérito Sustenta a autora que vem sofrendo 

descontos indevidos pelo banco requerido em seus benefícios 

previdenciários de nº 1648851735 e 1400006357,correspondente a cartão 

de crédito consignado não contratado e não autorizado pela autora. 

Alegas, ainda, que verificou que no seu benefício vem sendo descontados 

valores pelo requerido, relativos aos contratos de nº 10542450, 

12510875, 10542466 e 12510738, sendo que tais descontos vem 

ocorrendo de 26/11/2016 até o momento da propositura da ação somavam 

a quantia de R$ 2.532,67 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e 

Sessenta e Sete Centavos) de descontos consignados. De outro norte, a 

ré defende (Id nº22553493) que não praticou qualquer ilícito e que os 

descontos consistem no exercício regular de um direito, uma vez que a 

autora contratou um cartão de crédito consignado relativo do BMG Card 

5259052489804116, referente ao contrato de n.º 6725507, celebrado em 

01/11/2016, conforme documento anexo; e em contrato de n.º 6725459, 

celebrado em 01/11/2016, relativo a contratação do BMG Card 

5259062684001118, sendo que a autora realizou saques de R$ 287,73 

(duzentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos); R$ 100,03 

(cem reais e três centavos); R$ 186,99 (cento e oitenta e seis reais e 

noventa e nove centavos); R$ 1.076,04 (mil, setenta e seis reais e quatro 

centavos); e R$ 1.076,04 (mil, setenta e seis reais e quatro centavos). 

Inicialmente, no caso, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Analisando detalhadamente os 

documentos acostados pela requerida, bem como o depoimento pessoal 

prestado pela autora em audiência de instrução (Id nº 26676631), 

verifica-se que a requerente reconhece e admite que assinou os 

contratos de Id nº 22553496/ 22553501, sendo que inclusive já contratou 

outras vezes com o banco requerido. E, embora alegue a autora que não 

recebeu cartão de crédito consignado, confirmou que recebeu valores do 

requerido em sua conta, bem como que o réu explicou sobre juros, mas 

não leu o contrato mesmo sendo pessoa alfabetizada. Resta, portanto, 

evidente que houve a regular contratação dos serviços do requerido, o 

que se confirma pelo contrato e pelo depoimento da autora, sendo o 

contrato legitimamente assinado, mediante a apresentação dos 

documentos pessoais necessários, sendo então realizada a habilitação 

dos serviços. E com base no livre convencimento motivado e analisando 

as provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada e o pagamento se dá por meio de descontos no benefício 

previdenciário da autora. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá 

o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos alegados, de 

que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem dos 

descontos, nos termo dos art. 373, II, CPC. E sobre os danos morais, para 

que sejam reparados, é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza 

da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, 

as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora quanto aos descontos oriundos de serviços realmente 

contratados, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, sendo este o entendimento atual da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: E M E N T A: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA DE SEGURO - NÃO COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO NA 

CONTESTAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NÃO CONFIGURADOS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES 

DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO 

ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Rejeitada a 

preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de 

cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se 

configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. 3- Comprovada a contratação do seguro, mediante 

apresentação de contato devidamente assinado pelo recorrido, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial.4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita por parte da requerida.5- Inexistindo prova 

inequívoca quanto à falha na prestação do serviço alegada, não há que se 

falar em indenização por danos materiais.6- Recurso conhecido e provido. 

(TJMT. N.U 1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE À 

CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO 

BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO 

PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO 

PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– 

RECURSO DESPROVIDO.Em se tratando de prova essencialmente 

documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e 

economia processual. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor referente a contratação de cartão de crédito, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a 

contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus 

da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são 

indevidos. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de 

contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a 

assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a 

improcedência se impõe. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TJMT. 

N.U 1001434-70.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 

22/07/2019). Como se não bastasse, no caso em tela a parte demandante 

deduziu pretensão que sabe não ter direito, diante da legalidade do 

contrato celebrado, o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, 

conduta contrária à probidade processual e que autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 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, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 
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de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os 

autos à CAA para fim de cobrança das custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto a presente sentença 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, 

24 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: 1002705-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS TEIXEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (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: 

1002705-86.2019.8.11.0007. REQUERENTE: IZAIAS TEIXEIRA BASTOS 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 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. Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida: I - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar em comento, a toda evidência, 

não merece prosperar, pois verifico nos extratos juntados pelo autor que 

os descontos foram realizados pela empresa reclamada. Rejeito ainda a 

preliminar por falta de interesse de agir, uma vez que se confunde com o 

mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de SUDAMERICA 

CLUBE DE SERVICOS - LTDA, onde a parte autora aduz em apertada 

síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício 

beneficiário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais 

contratou qualquer seguro de vida com esta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a contratação aos serviços. 

Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi 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. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, 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. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Todavia, tendo em vista a escassez 

de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a 

repetição do indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição 

inicial o montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa 

requerida e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais 

é vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa 

disposição do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Corroborando: (GRIFO) "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial 

para o fim de: A) DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente 

ao contrato de seguro de vida em questão objeto dos autos, para 

determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do 

benefício do requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediencia; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 
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por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (primeira cobrança indevida-art. 398, CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Intimem-se. 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, 24 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: 1003936-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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: 

1003936-51.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MILTON DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS propostas por MILTON DOS 

SANTOS SOUZA em face de OI MÓVEL S.A., todos qualificados. Pois 

bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne da 

irresignação está consubstanciado no fato de que a parte autora aduz 

que teve aumento considerável em sua conta, alegando que estaria 

sofrendo danos de ordem moral em razão de suposta falha no serviço 

prestado pela Ré, uma vez que, supostamente, vem recebendo faturas 

com valores acima do avençado. Ocorre que a empresa reclamada logrou 

êxito em apresentar fatos extintivos dos direitos da parte autora, 

comprovando com suporte documental que o valor de R$ 259,00 

(duzentos e cinquenta e nove) reais que o autor aduz como abusivo 

corresponde ao cadastro de dois números dependentes, cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. O presente processo não 

passou de mais uma aventura jurídica, situação com a qual os julgadores 

cada vez mais se deparam em seu quotidiano, tudo na vã tentativa de, 

aproveitando-se da mão forte e célere do Juizado Especial, bem como da 

isenção de custas, obter enriquecimento ilícito. Esse tipo de demanda 

prejudica a coletividade, visto que faz com a Justiça perca tempo e 

dinheiro desnecessariamente, retardando o atendimento daqueles que 

efetivamente carecem e clamam por Justiça. Assim, no cotejo dos 

elementos até aqui postos, impossível se mostra a adoção das medidas 

pretendidas pelo autor, de modo a se determinar o cumprimento da 

obrigação por parte da reclamada, razão pela qual 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 e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos 

morais. 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. 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, 24 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: 1003025-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (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: 1003025-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA DA 

SILVA ANTUNES REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de embargos de declaração interposto 

pela autora (Id nº 20727056) com o intuito de discutir os termos da decisão 

que julgou improcedentes os pedidos da exordial, alegando omissão, 

contradição e obscuridade da r. sentença. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de instrumento 

inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O artigo 48 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 1.023 do Código de Processo Civil preconizam o 

seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 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. Com efeito, os embargos declaratórios devem 

ser manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar 

contradição ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In 

casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou 

obscuridade na r. sentença, porquanto o fundamento utilizado pelo 

embargante importaria em reanálise de mérito da demanda, não sendo 

ainda caso de erro material da sentença. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no Id n.º 

20727056, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 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, 24 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171380 Nr: 4642-85.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Rodrigo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roni Alex da Silva - 

OAB:27406

 Processo nº 4642-85.2018.811.0007

Código 171380

5ª Vara

VISTOS, ETC.

 Considerando as informações de que o advogado de defesa constituído 

nos autos, embora ausente na sala de audiência deste juízo estava 

acompanhando o acusado no Estabelecimento Prisional, REVOGO a 
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decisão proferida em audiência, tão somente para determinar que a 

secretaria não oficie a OAB.

 Outrossim, cumpra-se todas as comunicações necessárias para a 

realização da audiência designada, inclusive para expedição de intimação 

pessoal dos policiais militares, além do ofício requisitório.

 Desde já, caso a unidade prisional onde se encontra o acusado ateste a 

impossibilidade de condução do preso até esta comarca, DETERMINO a 

realização do interrogatório do réu, caso aconteça em audiência de 

instrução designada para o dia 03/02/2020, por videoconferência, 

conforme dispõe o art. 185, §2º, inciso II do CPP, observando-se o que 

estabelece o art. 185, § § 4º e 5º do mesmo código.

 Solicite-se e-mail para envio do link de acesso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150926 Nr: 7156-79.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747

 Processo nº 7156-79.2016.811.0007

Código 150926

5ª Vara

VISTOS, ETC.

 Por necessidade de readequação da pauta, ANTECIPO a audiência 

anteriormente designada para o dia 03 de fevereiro de 2020 às 15h30min.

 Outrossim, considerando que o acusado encontra-se preso no 

estabelecimento prisional de Sinop/MT, DETERMINO, desde já, a realização 

do interrogatório do réu, caso aconteça em audiência de instrução 

designada, por videoconferência, caso a direção da Penitenciária 

Ferrugem ateste a impossibilidade de condução do preso até esta 

comarca, conforme dispõe o art. 185, §2º, inciso II do CPP, observando-se 

o que estabelece o art. 185, § § 4º e 5º do mesmo código.

 Intimem-se as vítimas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2872 Nr: 60-77.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl.258).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53318 Nr: 5281-89.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcidade Material Para Construção Ltda, 

Nelson Fumio Hirota, Rogerio Massahiro Masasi, Fabio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120699 Nr: 8371-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT

 Vistos.

Antes da analise do pedido de fl.149, certifique-se nos autos acerca do 

prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo sem a apresentação da impugnação, desde já, defiro o 

requerido à fl.149, expeça-se alvará judicial conforme requerido, devendo 

ser o valor depositado na conta apresentada à fl.149.

Cumprido o acima determino, ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000201-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. MATOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA DIAS MATOS OAB - 032.127.651-51 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000201-73.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: K. D. MATOS & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: KENIA 

DIAS MATOS REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos. Registra-se que se trata de “Ação Revisional de Contrato 

Bancário com Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por K.D. MATOS 

& CIA LTDA em desfavor de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA. Requer a concessão da Gratuidade de Justiça. Com a inicial (ID 

28201007) vieram os documentos de IDs 28201011/28203151. Após, 

vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido 

da parte autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, 

não merece prosperar. Ocorre que, 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 à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 
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afirmação de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, 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, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente Contrato Social e Matrícula do imóvel em questão, 

verifica-se que a Requerente possui uma propriedade urbana, com área 

de 1.000 (mil) metros, com 146,95 m2 de construção, no valor aproximado 

de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), imóvel dado em garantia 

quando da assinatura do Contrato de Compra e Venda entabulado com a 

requerida, outrossim, trata-se a parte autora de pessoa jurídica, que em 

seu contrato social descreve que explora a atividade de: Serviços de 

Construção de Edifícios; Serviços de Acabamento em Gesso; Comércio 

Varejista de Materiais de Construção (Gesso) e Comércio Varejista de 

Ferragens e Ferramentas, assim, presume-se que este não se encontra 

no estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício, 

muito porque nos últimos anos, mais precisamente, nos anos de 2016, 

2017 e 2018, o Município de Alta Floresta cresceu assustadoramente no 

ramo da construção civil, visto a chegada de várias usinas hidrelétricas e 

empresas de grande porte na região e proximidades. Ora, a requerente 

trata-se de empresa que atua diretamente no ramo da construção civil, 

não podendo declarar estado de miserabilidade diante da crise assolou o 

país no ano de 2015. Bem como, nem de longe demonstrou a sua 

insolvência. 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. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO 

a intimação da requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em 

analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo Civil. Anoto 

que em caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser condenada 

ao pagamento do décuplo das custas processuais. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000213-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000213-87.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CRISTINA ALVES FERREIRA 

Vistos. Cite-se a parte executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

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

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

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a parte executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele 

se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000256-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAINOLDO GALS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIDIMA GALS (REQUERIDO)

ROLANDO GALS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000256-24.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: RAINOLDO GALS REQUERIDO: ROLANDO GALS, ARIDIMA 

GALS Vistos. Verifico que o endereço indicado na presente Carta 

Precatória pertence à Comarca de Nova Monte Verde/MT, e não a 

Comarca de Alta Floresta/MT, motivo pelo qual, DETERMINO a devolução 

dos presentes autos ao juízo deprecante, com nossas homenagens. 

Procedam-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de 

janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CNparO Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, 

Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de licença por motivo de doença em pessoa da família, 

no período de 15.1.2020 a 20.1.2020;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora 

ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 13598, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 1ª Vara Cível desta Comarca, no período de 15.1.2020 a 

20.1.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.   Barra do Garças, 23 de 

janeiro de 2020.         CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA N. 12/2020-CNpar

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de licença por motivo de doença em pessoa da família, 

no período de 15.1.2020 a 20.1.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no período de 

15.1.2020 a 20.1.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 23 de janeiro de 2020.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 301745 Nr: 3258-62.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beraldino Martins Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, 

Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa fundada em título 

extrajudicial ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de BERALDINO MARTINS ROSA, visando o 

adimplemento de multa fixada em razão do descumprimento do termo de 

ajustamento de conduta.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que o Requerido adimpliu com sua obrigação, conforme 

exposto às fls. 69 e 100/101, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

4. PROCEDA-SE a baixa das restrições dos veículos localizados às fls. 79.

5. EXPEÇA-SE alvará em favor do Executado no valor de R$ 93,60 

(noventa e três reais e sessenta centavos).

 6. EXPEÇA-SE alvará em favor do Fundo Municipal de Saúde – Custeio 

SUS, no valor de R$ 1.017,92 (mil e dezessete reais e noventa e dois 

centavos) em conformidade com a conta apresentada, sendo esta: 

BANCO DO BRASIL; CONTA CORRENTE 6677-X; AGÊNCIA 7140-4.

 7. INTIME-SE o Procurador-Geral do Município para que apresente, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prestação de contas acerca da 

utilização do valor recebido, sob pena de responsabilização.

8. Eventuais CUSTAS e HONORÁRIOS pela Executada.

9. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323190 Nr: 14666-50.2019.811.0004

 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: Sharlene Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globo Comunicação e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 31 DE 

MARÇO DE 2.020, às 12h15min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §§8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º, 

CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325441 Nr: 449-65.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DE MELO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado e, 

por conseguinte, DETERMINO que a requerida se abstenha de efetuar 

qualquer cobrança judicial ou extrajudicial das parcelas que vencerem a 

partir desta decisão, bem como que se abstenha de restringir os dados do 

autor, nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato sub judice 

até a resolução final desta demanda, sob pena de aplicação de multa 

diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor 

da parte contrária.14. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na 

inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 28/04/2020, às 13h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.15. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 16. Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 17. Ressalte-se, por 

oportuno, que caso o requerido concorde com a rescisão contratual e a 

devolução dos valores adimplidos pelo autor, DEVERÁ se manifestar 

previamente nos autos nesse sentido.18. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art.98, do CPC.19. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205115 Nr: 6651-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Bueno de Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Em cumprimento à determinação de fl. 156, impulsiono o feito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte exequente informe o cumprimento 

integral da obrigação avençada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319162 Nr: 12683-16.2019.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda, Diogo 

Macedo Nunes Cunha Souto, Frederico Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311008 Nr: 8481-93.2019.811.0004

 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: Maurilio de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cassia Pereira Gomes, Amilto Pereira 

Vargas, José Valdivino da Silva Filho, Izabel Rodrigues de Moura, Elmiro 

Souza Luz, Neusa Silva Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Sousa Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 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 
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legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”. Observar a certidão de fl. 237 (Ana Cásssa).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321119 Nr: 13652-31.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boa Viagem Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Célio Vargas Almeida, Nilma Pires do 

Nascimento Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE CASTRO 

LOPES DOS SANTOS - OAB:22851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, e 

considerando que deve-se pagar o valor de R$ 2,50 ( dois reais e 

cinquenta centavos) para cada quilômetro rodado (ida mais a volta) para 

se chegar ao destino a ser realizado o ato determinado - diligência do(a) 

oficial(a) de justiça - , bem como o fato de que nos autos, mesmo através 

da matrícula do imóvel fornecida, não é possível saber há quantos 

quilômetros dista desta cidade a propriedade ou mesmo em qual direção 

esta se encontra, impulsiona-se o presente feito para que seja indicado 

pela parte autora a localização da fazenda a ser avaliada, se possível, 

com mapa indicando como chegar até a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269074 Nr: 363-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU FRANCISCO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA POZER ROTILI - 

OAB:14441/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310904 Nr: 8424-75.2019.811.0004

 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: Anderson Vicente de Lima, Noelma Guimarães dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wester José Rodrigues, Marfrig Global Foods 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Branco Serrano - 

OAB:RS/109.774, Laís Machado Lucas - OAB:RS/60.136

 Em cumprimento à determinação de fl. 104 (datada de 23/10/2019), 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informem o cumprimento integral da obrigação 

avençada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276128 Nr: 4817-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Leo Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível, bem como atualizar o débito no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285732 Nr: 10499-24.2018.811.0004

 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): Laura Cristina Caldeira Morzelle, Josimar 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20.194/O

 IMPULSIONAMENTO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA

 Nos termos do Art. 841 do CPC, o qual dispõe que : "Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado.§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2º Se 

não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente, de preferência por via postal.", assim, impulsiono o feito 

para que sejam intimados os executados sobre a averbação da penhora 

sobre o imóvel, conforme termo de penhora de fls. 67/72, em 05 (cinco) 

dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248273 Nr: 5077-05.2017.811.0004

 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: Maria Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Gomes Morais, JOÃO MORAIS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoeno Henrique Silva Soares 

- OAB:19480-0/MT, Daniel da silva Castilho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da silva Castilho - 

OAB:

 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, via DJE, 

para manifestarem sobre a proposta dos honorários periciais provisórios 

apresentada às folhas 120/123 no valor de R$ 7.980,00 (sete mil 

novecentos e oitenta reais) no prazo de 05 ( cinco) dias. BEM COMO 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, caso concordes com com o referido 

valor, proceder o depósito em conta vinculada aos autos, para início dos 

trabalhos, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos cópia legível do acordo entabulado entre as partes.

Após, concluso.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 164726 Nr: 6561-31.2012.811.0004

 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: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemiro Ribeiro Guimarães, Freios e 

Tacógrafos Ltda na pessoa de seu proprietário Josemar Oening

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Vistos, etc.

Diante do cumprimento da diligência determinada às fls. 347/349, 

intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme o que preceitua o art. 364, §2° 

do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261160 Nr: 13726-56.2017.811.0004

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napoles Costa - 

OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 130/135 apresentado pela 

parte requerente, fora interposto tempestivamente e preparado às folhas 

135v/136. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 168860 Nr: 757-48.2013.811.0004

 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: Eden Sávio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri, Josiane Ribeiro 

Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT

 Vistos, etc.

Antes de sanear o processo, requisite-se ao CRI do 1º Ofício desta 

comarca, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Juízo 

certidão dominial das matrículas nº 30.038 e 30.045, bem como 

manifestação acerca de suas regularidades.

Em havendo bloqueio, deverá ser remetida, igualmente, cópia da decisão 

que o determinou.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se e cumpra-se.Vistos, etc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307814 Nr: 6673-53.2019.811.0004

 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 DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL , Wederson de Araujo 

Delgado, Luana Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTONAUTIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

Cornélio de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspodências devolvidas de folhas 53/54, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 167100 Nr: 9777-97.2012.811.0004

 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 Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Larisse Alves Araújo 

- OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora do bem indicado (fls. 138/139).

Nesse passo, determino que seja procedida a penhora e avaliação do bem 

imóvel indicado à fl. 139, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando os 

executados.

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, § 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.: 267786 Nr: 17865-51.2017.811.0004

 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: Epaminondas Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 Autos nº 17865-51.2017.811.0004 – Cód. 267786

Visto, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 269798 Nr: 887-62.2018.811.0004

 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: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 Autos nº 887-62.2018.811.0004 – Cód. 269798

Visto, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 15175-49.2017.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento, Pablo Carvalho de 

Freitas, Ary Panucci, Edio Schwantes, Imobiliária Serra Dourada, 

Construtora Panucci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Autos nº 15175-49.2017.811.0004 – Cód. 263516

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 193349 Nr: 12624-04.2014.811.0004

 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: Bradesco Cartões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. L. G. Moreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 12624-04.2014.811.0004 – Cód. 193349

Vistos, etc.

Intime-se as partes para apresentar as provas que pretendem produzir 

justificando sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 277109 Nr: 5480-37.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Raggiotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Vistos, etc.

Considerando que o feito encontra-se apto para ser sentenciado, 

aguarde-se o julgamento, em definitivo, do agravo de instrumento.

 Após, conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 56460 Nr: 428-80.2006.811.0004

 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): José Ivo Camilo do Nascimento, Espólio de 

Valdemarino Bavaresco, ILISABETHA GABRIELA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o exequente não informou nos autos sobre o 

cumprimento ou não do acordo entabulado entre as partes (fls. 131/135), 

indefiro, por ora, o pleito de fls. 159.

 Por seu turno, ante a ausência de informações acerca do cumprimento do 

citado acordo e também por se tratar de providência afeta à própria parte, 

indefiro o pleito da parte executada (fls. 165).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto ao eventual cumprimento do acordo de fls. 131/135, sob 

pena de arquivamento.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 Vistos, etc.

 Considerando que já decorreu quase 4 (quatro) meses desde o pleito 

formulado pela parte autora, intime-a para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de arquivamento, 

nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 6480-24.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Cerealista Ouro 

Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 6480-24.2008.811.0004, 

Protocolo 83222, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75736 Nr: 8696-89.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Ouro Branco Ltda, Anivaldo Bisinoto 

Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 8696-89.2007.811.0004, 

Protocolo 75736, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314551 Nr: 10312-79.2019.811.0004

 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): Rubi Modas Barra Ltda EPP, Hernane Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 10312-79.2019.811.0004, Protocolo 

314551, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176575 Nr: 10590-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 10590-90.2013.811.0004, Protocolo 

176575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 211708 Nr: 10509-73.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Maria Jaira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter George Ramalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 (...)defiro o pedido formulado pelas partes para produção de prova oral 

(...).Outrossim, considerando o disposto no art. 357, §6º, do CPC , limito as 

testemunhas do embargante a 03 (três) testemunhas, para cada fato, 

notadamente, vez que arrolou 10 (dez) testemunhas, a fim de comprovar 

apenas eventual suposta contratação precária e/ou irregular do 

embargado.Intime-se o embargante, para proceder com a limitação das 

testemunhas e apresentação do novo rol, no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de possibilitar o contraditório nos autos. Com isso, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/04/2020, às 16h00min (horário oficial 

de Mato Grosso).A intimação das testemunhas deverá seguir o que 

determina o artigo 455, caput do Código de Processo Civil, cabendo à 

parte interessada, por meio de seu patrono, 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 parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º.Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça 

gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282421 Nr: 8542-85.2018.811.0004

 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: Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA FERNANDES DE SOUZA, 

TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência citação de folhas 69, "motivo 

desconhecido", no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313974 Nr: 10036-48.2019.811.0004

 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: Ivani Sousa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Fernandes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência citação de folhas 39, "motivo: 

ausente por tres vezes", no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177045 Nr: 11193-66.2013.811.0004

 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): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 128, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299340 Nr: 1928-30.2019.811.0004

 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: Ana Paula Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Vidros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A, Woriston Barros da Cruz - OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de citação de folhas 39, 
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"motivo: mudou-se", no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

 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: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que o recurso de apelação de folhas 162/166 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e preparado conforme 

folhas 166-verso/167. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte requerida para contrarrazoar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 7220-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 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, via DJE, 

para manifestarem sobre a proposta da perícia apresentada às folhas 

213/217 no valor de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) no 

prazo de 05 ( cinco) dias. BEM COMO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

caso concordes com com o referido valor, proceder o depósito da quantia 

de 50% em conta vinculada aos autos, para início dos trabalhos, no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300069 Nr: 2381-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. K. Comunicações e Empreendimentos Ltda - 

ME, KEYLE DIANE ALVES ROSA, ANDRÉ LUIZ HALIBOZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 56/2007 CGJ 

item 26.6.1.8, impulsiono estes autos, para intimação do credor a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade de fls. 56/72, em 

10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 208957 Nr: 8881-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Serviços de Sáude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 Autos nº 8881-49.2015.811.0004 – Cód.: 208957(...)Pelo contrário, e à 

míngua da comprovação de excepcional necessidade de créditos também 

alimentares em que o executado figure como devedor, o que verifico é que 

o acolhimento de tal argumentação implicaria a criação de um escudo que 

se mostraria inadmissível.Assim, entendendo ser possível a penhora 

sobre a conta poupança de pessoa jurídica, ademais, quando a verba 

executada tiver caráter alimentar, como a originada de honorários 

advocatícios. A possibilidade vem da exceção prevista no parágrafo 2º do 

artigo 833 do CPC , indefiro o pedido do executado para desbloqueio do 

valor de R$ 344,60 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta 

centavos), afasto a impenhorabilidade do referido valor.Outrossim, acerca 

do pedido do executado para levantamento dos valores pelo exequente 

somente ao final do processo, indefiro, notadamente, que inexiste 

qualquer embasamento jurídico para tanto, bem como o feito não se 

encontra suspenso.Expeça-se alvará de levantamento dos valores 

bloqueados, às fls. 57/58, em favor do exequente, devendo o mesmo ser 

intimado para informar a conta de destino.Em prosseguimento, de apreciar 

o pedido de penhora por meio do Sistema BacenJud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, intime-se o exequente para 

apresentar cálculo atualizado do débito com o desconto do valor adimplido, 

no prazo de 10 (dez) dias.Expeça-se o necessário. Cumpra-seIntime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2020.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249638 Nr: 5928-44.2017.811.0004

 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: Josenilda Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Lino de Souza, Maria Luiza Pereira 

Mendonça, José Aparecido da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - OAB:MT 

21.440, Ruana Caroline Silva Rios - OAB:20.743/mt

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEIDIANE DA SILVA 

XAVIER, para devolução dos autos nº 5928-44.2017.811.0004, Protocolo 

249638, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193593 Nr: 12814-64.2014.811.0004

 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: Valdivino Lino de Souza, Maria Luiza Pereira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897, Welinton 

Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14.005-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEIDIANE DA SILVA 

XAVIER, para devolução dos autos nº 12814-64.2014.811.0004, Protocolo 

193593, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 186171 Nr: 7676-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRFM, WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.
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PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 291212 Nr: 13717-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R-AdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 228643 Nr: 8144-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESL, VNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 74227 Nr: 7253-06.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Dias G. Lopes Dos 

Santos - OAB:DF/56.709, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498 MT, Luis Augusto Barbosa da Silva - 

OAB:TO 4681, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:TO/5143-B, Mauro Somacal - OAB:58806/RS, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16338/MS, Suene Cintya da Cruz - OAB:28002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a 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 das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 171222 Nr: 3858-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 179483 Nr: 1478-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 7412-80.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA-CdEeCMdLdVeCdBdG, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 7412-80.2006.811.0004 – Cód.: 64435

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BacenJud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

 PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências: Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de 

bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente 

para, querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também 

em 05 (cinco) dias.

Caso não seja encontrados ativos para penhora, ante o disposto no artigo 

835, CPC/2015, DEFIRO a consulta via sistema RENAJUD, sobre eventuais 

veículos localizados em nome da parte executada.

Ressalte-se que em caso de haver veículos registrados em nome da parte 

devedora, compete ao autor promover os atos necessários à localização 

dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário 

não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram 

para fins de penhora.

Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 269315 Nr: 531-67.2018.811.0004

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdPCL, SMdC, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 94559 Nr: 8332-49.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311696 Nr: 8871-63.2019.811.0004

 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: Silvanilde Teixeira de Queiroz, Felicidade Almeida 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268, Malcon Raniel Rocha Ribeiro de Lima - 

OAB:25783-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora da designação da pericia 

médicacom neurologista, para o dia 12/02/2020 às 07:00 horas, no Centro 

de Referência Regional de Especialidades em Saúde de Barra do Garças.

4ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 293545 Nr: 14992-44.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem a oposição de embargos, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 293552 Nr: 14999-36.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem a oposição de embargos, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 293658 Nr: 15088-59.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem a oposição de embargos, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286705 Nr: 11039-72.2018.811.0004

 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: Eliane Gomes de Melo Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a imprescindibilidade de prova pericial, segundo o banco 

de peritos do TJMT, nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual 

pode ser encontrado na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life 

Med, em Barra do Garças/MT.Deverá o perito agendar a perícia, a qual 

deve se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da nomeação.O 

perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim de intimação 

das partes.O requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames.Cientifique ao Sr. perito que a 

recusa deverá ser devidamente justificada, sob pena das 

responsabilidades legais e administrativas.Informo ao perito que, desde já, 

arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 

(novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao 

limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 

02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade de se encontrar médico perito 

na região, onde há anos um ciclo de recorrentes escusas pelos 

nomeados.Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III 

do Código de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da 

intimação desta decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo 

pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia nos autos, 

vista às partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, e, 

na oportunidade, quanto à produção de outras provas, indicando a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena de preclusão, sem 

prejuízo de imediato julgamento. Informo ao Sr. Perito que os honorários 

ora arbitrados serão pagos pela parte vencida ao final da lide, cuja 

condenação ocorrerá na sentença. Se o vencido for beneficiário da 

justiça gratuita, os honorários serão pagos pelo Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269857 Nr: 918-82.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Manifeste-se o exequente acerca da insurgência do executado a fls. 

72/98, no prazo de 05 (cinco) dias.

Atente-se a serventia à alteração de procurador do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291222 Nr: 13725-37.2018.811.0004

 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): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172976 Nr: 6122-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como o silêncio da 

exequente, o que faz concluir pelo pagamento da RPV, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 230-53.2000.811.0004

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Rosália Gomes de Lima Silva, Eduardo Cardoso de Almeida, 

FIRMA R. G. DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, João Bosco de Rezende - OAB:GO 40.974, 

Pedro Pereira de Arbués Filho - OAB:MT 2735-A

 Autos: 23053.2000.811.0004 – Código: 20229

Vistos.

Trata-se de impugnação apresentada pelo executado Eduardo Cardoso de 

Almeida, a fls. 971/979, em cumprimento de sentença que move o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Manifestação do órgão ministerial a fls. 1.000/1.004.

É o relatório.

No que diz respeito à arguição de nulidade da penhora em impugnação, já 

foi resolvida a questão em sede de embargos de terceiro, de código nº 

201474. Desta feita, preclusa está a insurgência do executado.

Atinente à proposta de acordo ofertada pelo executado, não houve 

aceitação pelo exequente, em razão de o imóvel oferecido a penhora se 

tratar de bem de terceiro estranho a lide. Por esta razão, não havendo 

acordo, indefiro a substituição do bem penhorado.

Quanto à avaliação do bem penhorado, de fato, há a desatualização do 

valor, uma vez que foi avaliado no ano de 2013. Dessa forma, pelo 

decurso do tempo, justifica-se a necessidade de nova avaliação.

Com isso, proceda-se à nova avaliação por Oficial de Justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218774 Nr: 2068-69.2016.811.0004

 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: Iracema Vicência de Jesus, Janaina Beatriz Freitas, 

Pascelli Vinicius Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Autos: 2068-69.2016.811.0004 – Código: 218774

Vistos.

Analisando os autos verifica-se que o Sr. Perito anteriormente nomeado 

apresentou proposta de honorários demasiadamente excessiva, e que, 

além do mais, considerando os quesitos apresentados pelas partes, não 

se trata de perícia de cadáver, mas sim de quesitos que qualquer 

especialista na área médica possui conhecimento para responder, com 

base no art. 92, §1° da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça:

Art. 92. A perícia é indispensável quando o esclarecimento do fato 

depender de conhecimento especializado, que não puder ser provada por 

outros meios de prova convincentes.

§ 1º A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da 

administração pública vinculada, ou por solicitação de cooperação a 

outros órgãos de apoio científico.

Inviabilizadas essas hipóteses, inclusive por comprometimento de prazos 

ou pela relevância da apuração, o presidente da comissão, 

fundamentadamente, solicitará à autoridade instauradora medidas 

referentes à contratação de perícia externa.

Oficie-se a Universidade Federal de Mato Grosso-MT, campus de Cuiabá, 

especificamente o Curso de Medicina, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente parecer acerca dos fatos, observando os quesitos de fls. 

280/287.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177691 Nr: 12450-29.2013.811.0004

 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: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Autos: 12450-29.2013.811.0004 – Código: 177691

Vistos.

Embora no passado tenha o juízo decidido acerca da desnecessidade da 

avaliação do bem imóvel desapropriado, verifica-se que o Decreto-Lei nº 

3.365/41 determina a feitura de avaliação por perito técnico.

Justifica-se a necessidade notadamente quando a questão versa sobre 

indenização decorrente de desapropriação feita pela Fazenda Pública, 

cuja pretensão foi trazida ao Judiciário com o fito de fixar o quantum 

indenizatório, e, também, por ausência de acordo entre as partes.

Assim, diante da necessidade de avaliação do bem imóvel, com base no 

banco de peritos do TJMT, nomeio o Sr. Anselmo Martini para funcionar 

como perito do Juízo, podendo ser encontrado na Rua Salesianos, n° 406, 

Centro, na cidade de Barra do Garças – MT.

 A perícia deverá se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da 

nomeação.

Caso entenda necessário, poderá o perito ora nomeado retirar os autos 

em carga pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$860,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da 

tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 2 vezes o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar perito na região, onde há anos um ciclo de 

recorrentes escusas pelos nomeados.

Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários serão 

pagos pelo Estado.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 12448-59.2013.811.0004

 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: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Autos: 12448-59.2013.811.0004 – Código: 177615

Vistos.

Embora no passado tenha o juízo decidido que a causa está pronta para 

julgamento, verifica-se que, para torna-lo possível, notadamente quando a 

questão versa sobre indenização decorrente de desapropriação feita pela 

Fazenda Pública, é necessária avaliação do bem imóvel com o fito de fixar 

o quantum indenizatório.

Assim, diante da necessidade de avaliação do bem imóvel, com base no 

banco de peritos do TJMT, nomeio o Sr. Anselmo Martini para funcionar 

como perito do Juízo, podendo ser encontrado na Rua Salesianos, n° 406, 

Centro, na cidade de Barra do Garças – MT.

 A perícia deverá se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da 

nomeação.

Caso entenda necessário, poderá o perito ora nomeado retirar os autos 

em carga pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$860,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da 

tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 2 vezes o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar perito na região, onde há anos um ciclo de 

recorrentes escusas pelos nomeados.

Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários serão 

pagos pelo Estado.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172436 Nr: 5401-34.2013.811.0004

 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: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Autos: 5401-34.2013.811.0004 – Código: 172436

Vistos.

Recebo as escusas do Sr. Perito, de fls. 243/245.

Ante a necessidade de avaliação do objeto da ação, com base no banco 

de peritos do TJMT, nomeio o Sr. Anselmo Martini para funcionar como 

perito do Juízo, podendo ser encontrado na Rua Salesianos, n° 406, 

Centro, na cidade de Barra do Garças – MT.

 A perícia deverá se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da 

nomeação.

Caso entenda necessário, poderá o perito ora nomeado retirar os autos 

em carga pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$860,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da 

tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 2 vezes o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar perito na região, onde há anos um ciclo de 

recorrentes escusas pelos nomeados.

Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários serão 

pagos pelo Estado.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 17485-28.2017.811.0004

 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: Sebastião Catarino Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviços Médicos S/A, Celso Sakuma, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Moherdaui S. Ré - 

OAB:229.418/SP, Maxsuel Valadão Andrade - OAB:OAB/MT-17296/0, 

SAMANTHA ESTEVO - OAB:402220/SP

 Autos: 17485-28.2017.811.0004 – Código: 267209Vistos.Tendo em vista 

a imprescindibilidade de prova pericial, nomeio o médico oftalmologista 

Guilherme Guardini, o qual pode ser encontrado na Rua Couto Magalhães, 

n° 444, Centro, em Barra do Garças/MT.Deverá o perito agendar a perícia, 

a qual deve se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da 

nomeação.O perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim 

de intimação das partes.O requerente deverá se apresentar para a perícia 

na data designada portando todos os seus exames.Cientifique ao Sr. 

perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, sob pena das 

responsabilidades legais e administrativas.Informo ao perito que, desde já, 

arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 

(novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao 

limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 

02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade de se encontrar médico perito 

na região, onde há anos um ciclo de recorrentes escusas pelos 

nomeados.Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III 

do Código de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da 

intimação desta decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo 

pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia nos autos, 

vista às partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, e, 

na oportunidade, quanto à produção de outras provas, indicando a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena de preclusão, sem 

prejuízo de imediato julgamento. Informo ao Sr. Perito que os honorários 

ora arbitrados serão pagos pela parte vencida ao final da lide, cuja 

condenação ocorrerá na sentença. Se o vencido for beneficiário da 

justiça gratuita, os honorários serão pagos pelo Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238293 Nr: 15006-96.2016.811.0004

 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: Daniela Soares dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Virgilio 

Bueno Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Oliveira Calabria 

Junior - OAB:, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Virginio Bueno Vilela de Moraes - OAB:

 Nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual pode ser encontrado 

na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life Med, em Barra do 

Garças/MT.Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no 

período de 06 (seis) meses da ciência da nomeação.O perito deve 

informar nos autos a designação da perícia a fim de intimação das 

partes.O requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames.Cientifique ao Sr. perito que a 

recusa deverá ser devidamente justificada, sob pena das 

responsabilidades legais e administrativas.Informo ao perito que, desde já, 

arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 

(novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo 
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único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao 

limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 

02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade de se encontrar médico perito 

na região, onde há anos um ciclo de recorrentes escusas pelos 

nomeados.Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III 

do Código de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da 

intimação desta decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo 

pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia nos autos, 

vista às partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, e, 

na oportunidade, quanto à produção de outras provas, indicando a 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena de preclusão, sem 

prejuízo de imediato julgamento. Informo ao Sr. Perito que os honorários 

ora arbitrados serão pagos pela parte vencida ao final da lide, cuja 

condenação ocorrerá na sentença. Se o vencido for beneficiário da 

justiça gratuita, os honorários serão pagos pelo Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284828 Nr: 9978-79.2018.811.0004

 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: Adevaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Autos: 9978-79.2018.811.0004 – Código: 284828Vistos.Tendo em vista 

as petições retro e a imprescindibilidade de prova pericial, nomeio o 

médico oftalmologista Guilherme Guardini, o qual pode ser encontrado na 

Rua Couto Magalhães, n° 444, Centro, em Barra do Garças/MT.Deverá o 

perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no período de 06 (seis) 

meses da ciência da nomeação.O perito deve informar nos autos a 

designação da perícia a fim de intimação das partes.O requerente deverá 

se apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames.Cientifique ao Sr. perito que a recusa deverá ser devidamente 

just i f icada, sob pena das responsabi l idades legais e 

administrativas.Informo ao perito que, desde já, arbitro para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela 

III do anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ 

(meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão 

da grande dificuldade de se encontrar médico perito na região, onde há 

anos um ciclo de recorrentes escusas pelos nomeados.Faculto às partes, 

nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, 

dentro de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia.Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que 

se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, e, na oportunidade, quanto à 

produção de outras provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob a pena de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento. 

Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão pagos 

pelo Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252988 Nr: 8362-06.2017.811.0004

 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: LFC, Beronilda Machado Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação ordinária em que o autor busca indenização por danos 

morais.

A inicial foi recebida a fls. 44.

A fls. 50, o Estado apresentou contestação.

A fls. 63, o autor apresentou réplica.

A fls. 71, foi determinada a intimação das partes para indicarem as provas 

que pretendem produzir.

O auto deixou transcorrer o prazo sem nada se manifestar. Já o ente 

requerido pugnou pela oitiva do Sr. Valdemon Pereira Lopes.

A fls. 76, foi determinada a suspensão do feito em razão da inércia do 

autor, com fundamento da lei de execução fiscal.

A fls. 78, a parte autora interpôs embargos de declaração se insurgindo 

contra a decisão que suspendeu o curso processual.

A fls. 85 o ente requerido apresentou contrarrazão aos declaratórios.

É o relato do essencial.

Analisado os autos, verifica-se que de forma equivocada o curso 

processual fora suspenso com fundamento na Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito dos embargos declaratórios, uma 

vez que tal instrumento se monstra apto apenas para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, 

ainda, corrigir erro material, constante da própria decisão e não para se 

insurgir acerca da decisão em si, constata-se que a decisão de fls. 76 é 

impertinente aos autos.

Assim, por conseguinte não se conhece dos embargos declaratórios 

interpostos, entretanto, revoga-se a decisão de fls. 76 que suspendeu o 

curso processual.

Dando prosseguimento ao feito, o ente requerido pediu a oitiva do Sr. 

Valdemon Pereira Lopes, motorista envolvido diretamente no acidente 

objeto dos autos.

Destarte, designo audiência de instrução para o dia 04.03.2020, às 14 

horas, horário de Mato Grosso.

Intimem-se, inclusive a testemunha no endereço indicado pelo requerido a 

fls. 74. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 316235 Nr: 11229-98.2019.811.0004

 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: Paulino Feitosa & Paulio de Freitas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Hugo Fernandes Varjão - 

OAB:26504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NECY ARAÚJO LUSTOSA 

VIEIRA - OAB:7.491-A

 SENTENÇA. .(...) .Portanto e por tudo que consta dos autos, demonstrada 

a prestação de serviço em nome do ente requerido e a ausência de 

pagamento, julga-se procedente a ação monitória para constituir título 

executivo judicial.Eventuais custas deverão ser suportadas pelo ente 

requerido.Em razão da sucumbência, condena-se o requerido ao 

pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de 

honorários sucumbenciais. A matéria está afeta à remessa necessária, 

razão pela qual, após intimada as partes, mesmo sem a interposição de 

eventual recurso, o processo deverá ser remetido para o Tribunal de 

Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210938 Nr: 10066-25.2015.811.0004

 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: Valdemar Alves de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Destarte e por tudo mais que consta dos autos julgo procedente, 

resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, 

condenando o INSS ao pagamento retroativo do auxílio-doença em favor 

do autor, no período compreendido entre 15/07/2015 a 30/10/2015, 

momento em que será devido o auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 e 
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seus parágrafos, da Lei 8.213/1991.A correção monetária deve incidir 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação a 

ser calculado pelo IPCA-E. Os juros de mora deverá ser calculado 

conforme índice oficial da caderneta de poupança (STJ. 1º Seção. REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 – 

recurso repetitivo). A implantação do auxílio-acidente deverá ocorrer 

imediatamente, observado a impossibilidade de cumulação descria no final 

do artigo 86, §1º da Lei 8.213/1991. ”Mantem-se as demais deliberações 

da sentença objurgada, como a condenação do requerido ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Insta salienta que o presente caso, não obstante a literalidade 

do artigo 496, §3, caput, do Código de Processo Civil, não está afeto ao 

reexame necessário, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça que dispõe que “ainda que o benefício previdenciário seja 

concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, 

com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de 

sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na 

esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos...” - STJ. 1ª 

Turma. REsp 1.735-097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 

08/10/2019.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

atentando-se para o disposto no artigo 269, §3º, combinado com o artigo 

183, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202432 Nr: 5190-27.2015.811.0004

 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: Ana de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 5190-27.2015.811.0004 – Código: 202432

Vistos.

Embora este juízo tenha aceitado a fase de cumprimento de sentença, 

oportunizando ao exequente a posterior realização dos cálculos (fls. 172), 

é necessário, primeiramente, iniciar-se a fase de liquidação de sentença, 

com a consequente determinação para as partes apresentarem 

documentos úteis, essenciais a liquidação por arbitramento, pois assim foi 

decidido pelo TJMT.

Diante disso, intimem-se as partes, nos termos do artigo 510 do CPC, para 

apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de documentos úteis à fase 

de liquidação por arbitramento.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234423 Nr: 12323-86.2016.811.0004

 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: Rodrigo Ferreira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial de Rodrigo Ferreira Lima em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de modo que CONDENO o 

demandado a conceder o benefício de auxílio-acidente, desde o dia 

seguinte à cessação deste (12/02/2016).Quanto aos juros moratórios nas 

condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 

810, STF). Sobre o regime de atualização monetária nas condenações em 

face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 

41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma 

vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 

8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso 

repetitivo (Tema nº 905).CONDENO o demandado ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.SEM CUSTAS 

ao demandado, uma vez que o INSS é isento do pagamento de custas, 

traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros 

emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, 

réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, 

acidentária e de benefícios (Lei nº 8.620/93, art. 8º, § 1º).Sentença não 

sujeita a remessa necessária.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de costume.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 315230 Nr: 10692-05.2019.811.0004

 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: Apparício Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Finanças do Município de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Almeida e Dias de 

Souza - OAB:154074/29, Victor Chavier Cardoso - OAB:428841/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do recurso interposto. Mantenho a decisão pelos próprios 

fundamentos.

Vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 

12.016/2009).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 325913 Nr: 719-89.2020.811.0004

 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: AGROPECUÁRIA SANTA CECÍLIA LTDA, Claudio 

Ricardo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Lucely 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES DE 

FARIA - OAB:57637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No presente caso, pugna o autor, liminarmente, pela suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a anulação do lançamento 

tributário.É certo que a ação em epígrafe, mandado de segurança, busca 

assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais foram as funções que exerçam.Do presente, extrai-se que o 

autor pretende evitar a inscrição do débito tributário na dívida ativa, 

ocasionando eventual protesto do débito e ensejando processo judicial de 

execução fiscal.Com efeito, para a concessão da liminar o autor deve 

demonstrar a probabilidade do direito ou o justo receio de sofrer violação a 

direito líquido e certo, e o perigo ao resultado útil do processo ou dano de 

difícil reparação.Entretanto, dos autos não é constatado o justo receio de 

eventual violação ao direito líquido e certo a reclamar a tutela liminar, 

explica-se:Dos autos verifica-se que houve um lançamento tributário de 

imposto de transmissão, inter vivos, de imóveis, conforme a notificação 

011/2019.Contudo, não há a decisão que indeferiu o pedido de imunidade 

tributária para possibilitar os fundamentos que levaram ao lançamento 

tributário e seu eventual controle de legalidade.Ainda, não há qualquer 

documento que comprove a integralização do capital da empresa autor 

pelo imóvel objeto do lançamento tributário.Dessa forma, não demonstrado, 

de plano, o direito líquido e certo, o pedido liminar merece ser 

indeferido.Pelo exposto, por não restar demonstrado, em sede de 

cognição sumária, elementos que evidenciassem o direito líquido e certo, 

indefere-se o pedido liminar.Notifique-se a autoridade tida como coatora a 
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fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei 12.016/09, art. 7º inciso I).Após, com ou sem as 

informações, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260339 Nr: 13188-75.2017.811.0004

 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: Arthur Vinicius da Costa Paes Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaliane C. da S. Pereira Saturnino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca dos documentos de fls. 82/97 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318756 Nr: 12503-97.2019.811.0004

 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: FTI Transportes e Guindastes Ltda, Ildo Trevisani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização de Barra do Garças MT, José Mauricio de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 59/65 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238232 Nr: 14968-84.2016.811.0004

 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: Charles Antonioni Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia 

de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 231/241 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197225 Nr: 2008-33.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraucromo Comércio de Peças & Serviços 

Ltda - Me, Marcia Montanini, Edir Batista de Souza, Wanderlei Aparecido 

Guerra, Geraldo Pereira Neto, Izidorio Antonio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO, 

Thobias Rodrigues Pereira da Silva - OAB:GO 35416

 Destarte e por tudo mais que conta dos autos, julgo parcialmente 

procedentes as exceções de pré-executividade para delimitar a 

responsabilidades do executado Geraldo Pereira Neto apenas em relação 

aos débitos cujo fatos geradores ocorreram em 06/2005 a 09/2005, e do 

executado Izidorio Antônio Neto apenas em relação aos débitos cujo fatos 

geradores ocorreram em 23.09.2009 a 05.04.2006. Diante da sucumbência 

a maior por partes dos insurgentes, deixou de arbitrar honorários 

sucumbenciais.Intimem os demais executados por oficial de justiça. Caso 

reste negativa a diligência dos meirinhos, desde já defiro, sem assim 

pedido pelo exequente, a citação dos demais executados por edital.Intime 

a parte autora para delimitar o débito dos executados Geraldo Pereira Neto 

e Izidorio Antônio Neto para que os executados possam cumprir 

espontaneamente seus débitos, razão pela qual, indefere-se, por ora, o 

pedido de BACENUD.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17162 Nr: 301-89.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 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

 Autos: 301-89.1999.811.0004 – Código: 17162

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Jacomini e 

Silva LTDA, a fls. 271/278, em que sustenta a ilegitimidade da pessoa 

jurídica A. J. Jacomini para integrar o polo passivo da execução fiscal.

Em resposta, a fls. 280/284, o exequente reconhece a ilegitimidade 

passiva de A. J. Jacomini.

É o relatório do necessário.

Em análise à arguição de ilegitimidade passiva, observa-se que a pessoa 

jurídica A. J. Jacomini passou a integrar a relação processual no decorrer 

do processo de execução fiscal, sem, contudo, constar da CDA da 

petição inicial.

Insurgindo-se a excipiente a respeito, portanto, o exequente reconheceu a 

arguição de ilegitimidade, afirmando se tratar de mero equívoco que não 

enseja nulidade da execução, notadamente porque a CDA inicial está 

correta.

Dessa forma, demonstrado nos autos e reconhecido pelo exequente que 

A. J. Jacomini não possui qualquer relação com o crédito tributário 

exequendo, a arguição de ilegitimidade passiva manifestada na exceção 

de pré-executividade deve ser acolhida.

Cumpre esclarecer que o equívoco não enseja a nulidade da CDA 

exequenda, uma vez que, dela, consta corretamente a pessoa jurídica a 

ser executada.

 Também não há prejuízo para a pessoa jurídica ilegítima, pois apenas a 

sua retirada do polo passivo da execução e o levantamento de eventuais 

constrições é suficiente para que não sofra os efeitos da execução.

1. Diante do exposto, acolho a pretensão em exceção de 

pré-executividade, de modo que reconheço a ilegitimidade de A. J. 

Jacomini para integrar o polo passivo da execução fiscal.

2. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 

em 5% do valor da execução, em razão do reconhecimento do pedido, na 

forma do art. 85, § 3º, I, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

3. Intimem-se as partes acerca da decisão.

 4. Inerte o exequente no prazo legal (CPC, 218, §3º, c/c 183), 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197005 Nr: 1849-90.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda, Valdete 

Victor de Moraes, Joarez Cardoso de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 
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OAB:17522, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Autos: 1849-90.2015.811.0004 – Código: 197005

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Formula 1 Comércio de Veículos LTDA e corresponsáveis. A fls. 

78/91, o executado Joarez Cardoso de Moraes Filho apresentou exceção 

de pré-executividade em que, em síntese, sustenta ilegitimidade passiva e 

prescrição.

 Resposta pelo exequente a fls. 94/103.

É o relatório.

Acerca da arguição de ilegitimidade passiva, já se pronunciou 

substancialmente o órgão julgador no passado (fls. 37/38). Deste modo, 

não havendo qualquer alteração na razão de decidir, resta superada a 

alegação.

No que diz respeito a Súmula 555 do STJ, nos tributos sujeitos à 

lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o 

contribuinte não fizer a declaração do débito e nem antecipar o 

pagamento, o Fisco terá um prazo decadencial de 5 anos para fazer o 

lançamento de ofício substitutivo, sendo que este prazo se inicia no 1º dia 

de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

Súmula 555 - STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo 

decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 

exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 

legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade administrativa.

Dessa forma, se a lei prevê que o contribuinte deveria ter feito o 

pagamento antecipado do imposto e, mesmo assim, o sujeito passivo não o 

realiza e não declara previamente o débito, a Administração Tributária 

deverá fazer o lançamento direto substitutivo (art. 149, V, do CTN).

Explica-se. O lançamento era inicialmente por homologação, mas como o 

sujeito passivo não fez o pagamento e nem a declaração, o Fisco passa a 

ter o poder-dever de agir e cobrar o imposto por meio do lançamento de 

ofício.

Nesse caso, o prazo decadencial para que o Fisco faça o lançamento de 

ofício será calculado de acordo com o inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, 

no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador.

Por sua vez, se o contribuinte fizer a declaração de débito, mas não pagar 

nada, o crédito tributário se constitui e o Fisco poderá cobrar o valor que 

foi declarado. Isso porque a declaração configura confissão da dívida, 

demonstrando que o sujeito passivo possui ciência de seu dever de 

pagamento e das consequências decorrentes de sua inadimplência.

Assim, não é mais necessário que a Administração Tributária faça o 

lançamento. Ela já poderá inscrever em dívida ativa e ajuizar a execução 

fiscal.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. CRÉDITO 

CONSTITUÍDO MEDIANTE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 

DESNECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA. (...) 3. No caso dos tributos sujeitos 

a lançamento por homologação, a declaração do débito feita sem o 

respectivo pagamento tem o condão de constituir o crédito tributário e 

todos os seus consectários, sem a necessidade de procedimento 

administrativo para a cobrança da multa moratória. Precedente: AgRg no 

REsp 989.647/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 4.6.2009, DJe 23.6.2009. Agravo regimental improvido. (AgRg 

no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011)

Apesar de invocada a Súmula 555 do STJ, o exequente se limita a apenas 

transcreve-la e explica-la sem ao menos demonstrar a sua aplicabilidade 

ao caso concreto, fazendo alegações genéricas e vagas acerca da 

prescrição do crédito tributário.

 Diante disso, não se vislumbrando a ocorrência de prescrição ou 

decadência do crédito tributário, inclusive sob a ótica do entendimento 

sumulado do STJ, notadamente porque não há qualquer prova 

pré-constituída nos autos a respeito, não acolho a arguição.

1. Ante o exposto, não acolho a pretensão manifestada em exceção de 

pré-execuitividade.

2. Condeno os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios em 

10% do valor da execução.

3. Indefiro o requerimento de fls. 103 por se tratar de medida 

desproporcional e extrema.

4. Inerte a parte exequente no prazo legal, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.

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.: 186051 Nr: 7132-31.2014.811.0004

 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): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - OAB:173725, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MARCELO GUIMARAES 

MAROTTA - OAB:10856/AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A sentença prolatada a fls. 50, nos autos de execução fiscal de código nº 

174261, homologa a transação das partes realizada neste feito de 

embargos à execução e, por consequência, extingue-o. Assim, traslade 

cópia para estes autos.

Intime-se a Fazenda Pública, na forma do artigo 183 do CPC.

Após, certifique-se do trânsito em julgado, remetendo ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 69829 Nr: 3284-80.2007.811.0004

 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): Cerealista Nova Barra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Brescovici - 

OAB:11280-B/MT

 Autos: 3284-80.2007.811.0004 – Código: 69829

Vistos.

Em razão de a matéria deste feito não ser afeta à competência deste juízo, 

remetam-se os autos à redistribuição.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182340 Nr: 4096-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Pacini Leal, Sebastiana de Souza Alves, 

Valdomiro Siqueira Matos, Valdirene Alves da Luz, Sebastião Antonio 

Ferreira, Tereza Sirqueira de Souza, Valdecy Rodrigues da Silva, 

Valdemon Pereira Lopes, Wilmar Ferreira Leonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261141 Nr: 13717-94.2017.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aryane Leão Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180567 Nr: 2498-89.2014.811.0004

 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: Laide Pereira da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Previdência Social dos Servidores do 

Municipio de Ribeirãozinho - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Lourenço de Araújo - 

OAB:GO 35.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada as fls.121/126 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177203 Nr: 11384-14.2013.811.0004

 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: Lilia de Oliveira Barros

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, retirar os autos em carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236714 Nr: 13954-65.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153360 Nr: 4622-50.2011.811.0004

 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: Christiany Abreu Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES TIMBÓ - 

OAB:GO 22.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Autos: 4622-50.2011.811.0004 – Código: 153360

Vistos.

Tendo em vista a imprescindibilidade de prova pericial, segundo o banco 

de peritos do TJMT, nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual 

pode ser encontrado na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life 

Med, em Barra do Garças/MT.

Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no período de 06 

(seis) meses da ciência da nomeação.

O perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim de 

intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ao Sr. perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, 

sob pena das responsabilidades legais e administrativas.

Informo ao perito que, desde já, arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES 

– 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela III do anexo da 

referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar médico perito na região, onde há anos um ciclo 

de recorrentes escusas pelos nomeados.

Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código 

de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias, e, na oportunidade, quanto à produção de outras 

provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena 

de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.

 Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão pagos 

pelo Estado.

Ressalta-se, ainda, que devido as férias do advogado, prevista no artigo 

220 do Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as 

intimações a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 301645 Nr: 3199-74.2019.811.0004

 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: Iraci Pereira Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3199-74.2019.811.0004 – Código: 301645

Vistos.

Tendo em vista a imprescindibilidade de prova pericial, segundo o banco 

de peritos do TJMT, nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual 

pode ser encontrado na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life 

Med, em Barra do Garças/MT.

Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no período de 06 

(seis) meses da ciência da nomeação.

O perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim de 

intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ao Sr. perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, 

sob pena das responsabilidades legais e administrativas.

Informo ao perito que, desde já, arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES 

– 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela III do anexo da 

referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar médico perito na região, onde há anos um ciclo 
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de recorrentes escusas pelos nomeados.

Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código 

de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias, e, na oportunidade, quanto à produção de outras 

provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena 

de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.

 Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão pagos 

pelo Estado.

Ressalta-se, ainda, que devido às férias do advogado, prevista no artigo 

220 do Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as 

intimações a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289547 Nr: 12712-03.2018.811.0004

 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: Aparecida Cavalcante da Silva Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2712-03.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 289547

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.

Ressalta-se, ainda, que devido às férias do advogado, prevista no artigo 

220 do Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as 

intimações a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200557 Nr: 4125-94.2015.811.0004

 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: Ademilson Vanderley Trindade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4125-94.2015.811.0004 – Código: 200557

Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 97, segundo o banco de peritos do TJMT, 

nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual pode ser encontrado 

na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life Med, em Barra do 

Garças/MT.

Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no período de 06 

(seis) meses da ciência da nomeação.

O perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim de 

intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ao Sr. perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, 

sob pena das responsabilidades legais e administrativas.

Informo ao perito que, desde já, arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES 

– 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela III do anexo da 

referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar médico perito na região, onde há anos um ciclo 

de recorrentes escusas pelos nomeados.

Faculto a parte requerida, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do 

Código de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da intimação 

desta decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

 A parte autora já apresentou os quesitos a fls. 97/100.

 Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias, e, na oportunidade, quanto à produção de outras 

provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena 

de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.

 Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão pagos 

pelo Estado.

E ainda, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpra a decisão liminar e/ou comprove a implantação do benefício.

 Ressalta-se que devido às férias do advogado, prevista no artigo 220 do 

Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as intimações 

a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168534 Nr: 225-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etalivio Dias Frete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

Diga o exequente acerca dos cálculos apresentados pelo ente executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177883 Nr: 12160-14.2013.811.0004

 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: Karla Daniela de Almeida Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em fase de liquidação de sentença, determinado à parte autora a trazer 

aos autos documentos que possibilitem o trabalho do contador nomeado 

pelo Juízo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, esta não 

atendeu a determinação.

Aguardem-se providências da autora no arquivo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31260 Nr: 859-56.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dutra Correa, Pedro Paschoal Rodrigues 

Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Natalia Rodrigues Alvares Macedo - 

OAB:MT 15.541

 Vistos.

Proceda-se novamente à intimação pessoal do executado acerca do 

pedido do autor de fls. 527.

Seguem anexados os extratos referentes à ordem de restrição de 

transferência via RENAJUD.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193507 Nr: 13224-25.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:112.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 13224-25.2014.811.0004 – Código: 193507Vistos.Trata-se de 

embargos de declaração em que se busca pronunciamento judicial em 

face de omissão na sentença prolatada.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 sentença 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, 

não estão presentes as hipóteses 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 sentença. A pretensão do embargante é a 

retratação do juízo, de modo que não acolho os 

embargos.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185468 Nr: 6659-45.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau BM s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:112.569

 Vistos.

Dê vista ao exequente.

Em caso de inércia, o feito será arquivado na forma do art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283331 Nr: 9104-94.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Vista ao exequente.

Se inerte, o feito será arquivado na forma do art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 303439 Nr: 4223-40.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodomatos Transportes Ltda, Marcelo de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA GREGORIO LIMA - 

OAB:9.539-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a embargante a comprovar a garantia da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de não recebimento dos embargos (art. 16, § 

1º, da LEF).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164097 Nr: 5825-13.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF&CL-M, WdCF, JMdF, PCdF, IFdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Autos: 5825-13.2012.811.0004 – Código: 164097

Vistos.

A fls. 95/100 o executado Wendell de Carvalho Freitas apresentou 

exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição.

É o relatório.

No que diz respeito a prescrição, encontra-se explícito no Código 

Tributário Nacional, em seu artigo 174, que a ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, interrompendo-se a contagem pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação.

Assim, tendo em vista que o crédito exequendo, de CDA nº 2027391, foi 

constituído em 20/07/2009 e que o despacho de citação ocorreu em 

11/06/2012, não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, 

não havendo de se falar, portanto, em prescrição.

Cumpre consignar que a CDA mencionada pelo excipiente, de nº 

20146753, é estranha a estes autos.

1. Diante do exposto, não acolho a pretensão em exceção de 

pré-executividade.

2. Vista ao exequente para que promova a citação de João Marcos de 

Freitas e, por conseguinte, o prosseguimento da execução.

3. Se inerte, o feito será arquivado na forma do art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2020
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 7829-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anteglon Francisco de souza, Julieta Inácia Ribeiro 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Sendo assim, para condenações judiciais em geral, como, por exemplo, 

sentença em ação de responsabilidade civil do Estado, que é o caso dos 

autos, o STJ firmou o seguinte entendimento: As condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) 

até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa 

Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;c) no período 

posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).Portanto, em vista do que foi 

fixado pelo STJ, consubstanciado no atual entendimento do STF, na forma 

do artigo 535, §2º do CPC, conheço da arguição de excesso de 

execução.Dessa forma, em razão de os cálculos apresentados pelo 

executado a fls. 158/172 apresentaram concordância com o entendimento 

acima transcrito, homologo-os.Expeça-se precatório/requisitório.Os autos 

aguardarão em arquivo até a quitação.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 22 

de janeiro de 2019.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 301331 Nr: 3043-86.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horto e Horto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3043-86.2019.811.0004 – Código: 301331

Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235444 Nr: 13039-16.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horto e Horto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME REGIO 

PEGORARO - OAB:34897/PR, João Paulo Akaishi Filho - OAB: PR 

34.857

 Vistos.

Vista ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290318 Nr: 13213-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comércio LTda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LITDA, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 13213-54.2018.811.0004 – Código: 290318

SENTENÇA

Trata-se de ação de proposta por Adubos Araguaia Indústria e Comércio 

LTDA em face do Estado de Mato de Grosso e Vidal Logística e 

Transporte LTDA.

Intimada a autora para efetuar o pagamento do preparo da carta precatória 

para citação da parte ré, esta permaneceu inerte (fls. 81).

É o relatório.

 Tendo em vista que a parte autora não promoveu a citação dos réus, 

consoante artigo 240 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Atente-se a serventia para as férias do advogado, prevista no artigo 220 

do CPC.

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

Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 300753 Nr: 2757-11.2019.811.0004

 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: André Luiz Andrade de Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2757-11.2019.811.0004 – CÓDIGO Nº 300753

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.

Ressalta-se, ainda, que devido às férias do advogado, prevista no artigo 

220 do Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as 

intimações a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 308220 Nr: 6943-77.2019.811.0004

 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: Maria Luiza da Cunha Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 6943-77.2019.811.0004 – Código: 308220

Vistos.

Tendo em vista a imprescindibilidade de prova pericial, segundo o banco 
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de peritos do TJMT, nomeio o médico Frederico de Oliveira Lima, o qual 

pode ser encontrado na Rua Independência, nº 591, Centro, Clínica Life 

Med, em Barra do Garças/MT.

Deverá o perito agendar a perícia, a qual deve se realizar no período de 06 

(seis) meses da ciência da nomeação.

O perito deve informar nos autos a designação da perícia a fim de 

intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ao Sr. perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, 

sob pena das responsabilidades legais e administrativas.

Informo ao perito que, desde já, arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES 

– 2016/232, atentando-se ao limite máximo da tabela III do anexo da 

referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor 

máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade de se encontrar médico perito na região, onde há anos um ciclo 

de recorrentes escusas pelos nomeados.

Faculto às partes, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código 

de Processo Civil, dentro de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisão, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias, e, na oportunidade, quanto à produção de outras 

provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, sob a pena 

de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.

 Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da justiça gratuita, os honorários serão pagos 

pelo Estado.

Ressalta-se, ainda, que devido às férias do advogado, prevista no artigo 

220 do Código de Processo Civil, deverá a serventia proceder com as 

intimações a partir do dia 21 de janeiro de 2020.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 321247 Nr: 13700-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Rosa dos Santos, Paulo Vitor 

Carrijo Pimentel, Donizete Alves dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

 Autos cód. 321247

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em fls. 01-D/01-H, 

em desfavor dos acusados Donizete Alves dos Santos, nascido em 

14.08.1998, filho de Sylvania Ferreira Rosa; Pablo Henrique Rosa dos 

Santos, nascido em 01.11.1999, filho de Sylvania Ferreira Rosa; e Paulo 

Vitor Carrijo Pimentel, nascido em 30.03.2001, filho de Lacy Sousa Carrijo, 

incursos, em tese, na figura típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

 2. Da notificação

Na denúncia de fls.01-C/01-D, constam os requisitos previstos no artigo 

41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Diante disso, necessária notificação pessoal dos acusados, para 

oferecimento de defesa prévia, por escrito, por intermédio de defesa 

técnica no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, 

informando-os que se não o fizerem ser-lhe-ão nomeado Defensor 

Público.

3. Quanto ao pedido de quebra de sigilo telefônico

Pretende o Ministério Público autorização deste juízo para quebra de sigilo 

dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos e suas 

respectivas degravações, sendo um aparelho marca Samsung, modelo 

A20, cor vermelha e outro aparelho de marca Samsung, modelo J5 Prime, 

cor dourada, conforme consta no termo de apreensão de fl. 06.

 Frisa-se que os acusados tentaram destruir completamente os aparelhos, 

ao notarem que seriam abordados pela guarnição policial, conforme 

consta na peça acusatória.

 Dessa forma, solicitou autorização judicial para encaminhar os celulares 

apreendidos à perícia, visando degravação das mensagens e demais 

conteúdos de áudio, vídeo e imagem, além de conversas em aplicativos 

como “WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook, e-mails e demais 

dados informáticos e telemáticos existentes nos aparelhos apreendidos.

 Passo a decidir.

Em razão de o acesso aos referidos dados importar em indiscutível 

violação ao direito constitucional à privacidade do cidadão individualmente 

considerado, cogente é a prolação de um comando judicial autorizativo, 

tratando-se, portanto, de situação submetida à cláusula de reserva 

jurisdicional, nos termos do art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Não obstante se tratar de mitigação de um direito fundamental, a 

intervenção judicial encontra justificativa no princípio da proibição do 

abuso dos direitos fundamentais, pois o manto protetor criado pela Magna 

Carta aos direitos mais caros do cidadão não pode servir como 

mecanismo protetivo para a prática de infrações penais.

Nesse sentido é o escólio da doutrina:

“Evidentemente , para que seja decretada a quebra do sigilo de dados, 

sejam eles fiscais, bancários, telefônicos, etc., há necessidade de 

decisão judicial devidamente fundamentada, sob pena do reconheci mento 

da ilicitude dos elementos probatórios assim obtidos. De fato, se a regra é 

a inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (CF, art. 5°, XII), o 

que visa, em última análise, a resguardar também direito constitucional à 

intimidade (art. 5°, X), somente se justifica a sua mitigação quando razões 

de interesse público, devidamente fundamentadas por ordem judicial, 

demonstrarem a conveniência de sua violação para fins de promover a 

investigação criminal ou instrução processual penal. (Renato Brasileiro de 

Lima. Legislação Penal Especial Comentada. 3. ed. Salvador/BA: 

JusPodivm, 2015. p. 136. Grifos nossos).”

“(...) apesar do art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal, ressalvar 

apenas a interceptação das comunicações telefônicas, não se deve 

compreender que o sigilo de dados tenha natureza absoluta. As 

liberdades públicas não podem ser interpretadas em sentido absoluto, em 

face da natural restrição resultante do princípio da convivência das 

liberdades: não se permite que sejam exercidas de modo danoso à ordem 

pública e às liberdades alheias; não podem funcionar como mecanismo de 

salvaguarda para atividades ilícitas. (Renato Brasileiro de Lima. Legislação 

Penal Especial Comentada. 3. ed. Salvador/BA: JusPodivm, 2015. p. 

144-145. Grifos nossos).”

Ainda, conforme entendimento espelhado pela 6ª Turma, do STJ, no 

julgamento do RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 

19/4/2016, é imprescindível a prolação de decisão judicial para fins de 

acesso a dados, bem como conversas de Whatsapp de aparelhos de 

telefonia móvel apreendido em posse de suspeitos de infração penal, 

conforme ementa in verbis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de 

dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela 

polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 

2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade 

das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo 

produto deve ser desentranhado dos autos.

Há possibilidade jurídica da pretensão ministerial, porquanto a medida se 

destina à investigação criminal, conforme exigido pelo art. 5º, inciso XII, in 

fine, da Constituição Federal.

 O Ministério Público relata que, no momento da abordagem pela guarnição, 

os acusados Donizete Alves dos Santos e Pablo Henrique Rosa dos 

Santos tentaram destruir os aparelhos telefônicos apreendidos, ao 
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perceberem que seriam abordados.

 Ainda, conforme depoimento nº 5466/2019 (fls. 03/04), Daniel Paulino de 

Santana (PM), afirma:

 “[...] a equipe de força Tática PM efetuou o deslocamento até o local 

indicado pelos suspeitos no bairro Sollar Ville, no endereço Rua A, Quadra 

01, lote 06, ao lado do Barda Socorro, e ao aproximar da entrada da 

residência, os suspeitos que estavam no interior da casa: PABLO, 

DONIZETE E PAULO, assustados e percebendo que seriam abordados 

quebraram 02 (dois) aparelhos celulares e tentaram sair pelos fundos da 

residência, contudo, foram impedidos pela ação rápida da polícia; [...]”

 No mesmo sentido, afirma Jaison Yanco Valin Cunha (PM), em seu 

depoimento (nº 5467/2019) em fls. 07/08:

 “[...]quando ao aproximarem da entrada da residência, os suspeitos que 

estavam no interior da casa: PABLO, DONIZETE e PAULO se assustaram e 

percebendo que seriam abordados quebraram 02 (dois) aparelhos 

celulares e tentaram sair pelos fundos da residência, contudo, foram 

impedidos pela ação rápida da polícia; [...]”

Realizada a apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares, um da marca 

Samsung, modelo A20, cor vermelha e outro aparelho de marca Samsung, 

modelo J5 Prime, cor dourada, entre outros objetos na fl. 06.

 Em fls. 34/36 consta BO n° 2019.304059, o qual vincula os aparelhos 

telefônicos aos acusados e que, mediante depoimentos dos Policiais 

Militares descritos acima e exordial acusatória, houve tentativa de 

destruição dos aparelhos por parte Pablo, Donizete e Paulo.

 Vislumbra-se, portanto, indícios razoáveis de autoria e participação no 

fato criminoso e que as possíveis provas a serem obtidas pela perícia dos 

aparelhos telefônicos podem não ser obtidas por outros meios, já que 

houve tentativa de destruição dos aparelhos. A quebra de sigilo dos 

dados, inclusive de aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp, 

Facebook, Telegram e Instagram), é medida crucial para a 

responsabilização dos agentes eventualmente envolvidos ante a 

insuficiência dos demais meios de provas, notadamente considerando o 

fumus boni iuris, pelo que, reputo procedente o pleito ajuizado pelo 

Ministério Público.

 Posto isto defiro a realização de perícia dos aparelhos telefônicos 

vinculados ao BO nº 2019.304059, correspondente a um aparelho marca 

Samsung, modelo A20, cor vermelha e outro aparelho de marca Samsung, 

modelo J5 Prime, cor dourada, conforme regulamentação do art. 5º, inc. XII 

da Constituição Federal, dada pela Lei 9296/96.

 4. Dispositivo

a) Defiro a quebra de sigilo dos sistemas de informática e telemática dos 

aparelhos telefônicos apreendidos em posse dos acusados Donizete 

Alves dos Santos, Pablo Henrique Rosa dos Santos e Paulo Vitor Carrijo 

Pimentel, incluindo conversas realizadas através dos aplicativos 

Whatsapp, Telegram, Instagram e Facebook, referente ao celular 

Samsung, modelo A20, cor vermelha e outro aparelho de marca Samsung, 

modelo J5 Prime, cor dourada.

b) Realize-se a perícia no aparelho apreendido no prazo de 30 (trinta) 

dias;

 c) Intime-se o Ministério Público;

d) Proceda-se à notificação pessoal dos acusados Donizete Alves dos 

Santos, Pablo Henrique Rosa dos Santos e Paulo Vitor Carrijo Pimentel 

para oferecimento de defesa prévia, por escrito, por intermédio de defesa 

técnica no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, 

informando-os que se não o fizerem ser-lhe-ão nomeado Defensor 

Público.

e) Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22.11.2019

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 160978 Nr: 1754-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:13217/MT

 3. Dispositivoa)Condenado o réu Nilton Pereira da Silva nas sanções do 

art. 121, § 2º, inc. II e IV, CP, aplico-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 

(quatro) meses, de reclusão, em regime inicial fechado;b)Concedo 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 

Executivo de Pena, 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, 23.01.2020Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 248145 Nr: 4974-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de março de 2020, às 16h45min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s).

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

VINICIUS DOMINGUES DE SOUZA, CPF: 014.601.121-05, Endereço: 

Avenida Oeste, N° 100, bairro Jardim Palmares, Barra do Garças/MT, 

telefone: 66 99219-2947.

2) Testemunha(s):

 DAPHNIS OLIVEIRA JÚNIOR, Endereço: Rua dos Garimpeiros, N° 416, 

bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000.

Policial Militar LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA.

Policial Militar FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 157455 Nr: 9849-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos, Gilberto Davi Ferreira, 

Ailton Moura, Acrizio Teófilo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653, 
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Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas arroladas exclusivamente 

pelo Ministério Público, conforme manifestação de fls.385 e 420.

Atento ao termo de audiência de fl. 403, a fim de dar prosseguimento ao 

feito, designo audiência de instrução e julgamento para interrogatório dos 

réus para o dia 16 de MARÇO de 2020, as 16h15min (horário de Mato 

Grosso).

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réus a ser interrogados:

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, funcionário público municipal/motorista, 

CPF: 52206912104, endereço: Rua Dom Bosco, s/n, centro, 

Ribeirãozinho/MT.

GILBERTO DAVI FERREIRA, funcionário público municipal/vereador, CPF: 

82701741149, endereço: Rua Sipriano Gilberto Freitas, bairro Raio de Luz, 

Ribeirãozinho/MT. Contato: (66) 99713-4034/999321285.

AILTON MOURA, funcionário público municipal, endereço: Rua Dom Bosco, 

esquina com Rua Couto Magalhães, centro, Ribeirãozinho/MT.

ACRIZIO TEOFILO CABRAL, agropecuarista, CPF: 04027825187, 

endereço: Rua Barão de Melgaço, 571, centro, Ribeirãozinho/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 200197 Nr: 3884-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Raffa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de processo crime cuja denúncia descreve situação delituosa 

atribuída ao acusado João Paulo Raffa de Lima, pela prática dos crimes, 

em tese, tipificados artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e no artigo 329, 

caput do Código Penal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 22 de abril de 2015, nesta comarca, 

o réu portou arma de fogo tipo revolver calibre 38mm, marca Taurus, 

número 97359, municiado com cinco munições intactas do mesmo calibre, 

sem possuir registro e porte do mesmo, vindo em seguida efetuar disparos 

em via pública. Relata, também, que opôs à execução de ato legal, 

mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo

Denúncia recebida às fls. 71/72, em 08/05/2015.

 Resposta à acusação às fls. 78/83.

Foi realizada a instrução do feito às fls. 136/142 e 168.

Alegações finais feitas pelo Ministério Público fls. 222/227 pugnando pela 

procedência da denúncia.

 Por sua vez, o acusado apresentou suas alegações finais às fls. 

243/246, pleiteando: a. absolvição no tocante aos artigos 14 e 15 da Lei 

10.826/03, já que os mesmos são delitos meios e devem ser absorvidos 

pelo delito fim de lesão corporal leve; b. improcedência em relação ao 

artigo 14 da Lei 10.826/03, já que o mesmo trata se de delito meio e deve 

ser absorvido pelo menos delito “fim” de disparo de arma de fogo; c. 

improcedência no tocante ao artigo 329, caput, do Código Penal, já que 

restou provado que o Acusado não praticou nenhum ato contra os 

policiais; d. Aplicação da pena no mínimo legal.

Decido.

Cuida-se de ação penal em que o Ministério Público imputa ao acusado 

João Paulo Raffa de Lima, pela prática dos crimes, em tese, tipificados 

artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e no artigo 329, caput do Código Penal.

I – Dos crimes tipificados na Lei 10.826/2003

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou 

em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa 

conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

 A materialidade do crime transcrito encontra provada pelo auto de prisão 

em flagrante de fls. 06 e pelo laudo pericial de fls. 43/45.

 Em relação à autoria deve ser dito que os elementos de informação 

colhidos pelo delegado de polícia aliado ao depoimento das testemunhas e 

por fim considerando a confissão do réu na fase judicial deixam claro para 

este juízo que o acusado praticou as condutas descritas nos tipos penais.

Da simples leitura da exordial acusatória e por meio da prova testemunhal 

denota-se que não havia dolo em relação ao crime do artigo 15 da Lei 

10.826/03, tendo em vista que por ocasião dos disparos o acusado 

pretendia lesionar seu irmão (Antônio Pedro Raffa de Lima).

 Observa-se que tal intento foi atingido, já que o denunciado logrou êxito 

em acertar dois disparos em seu irmão. Salienta-se que tal conduta 

resultou no delito de lesão corporal leve e a não houve representação por 

parte do ofendido.

Assim, denota-se que os crimes de disparo de arma de fogo e lesão foram 

praticados no mesmo contexto fático, devendo ser aplicado o princípio da 

consunção para que a conduta meio seja absorvida pela conduta fim.

Neste sentido:

LESÃO CORPORAL GRAVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO. PROVA. CONDENAÇÃO. ABSORÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. I. O crime de disparo de arma de fogo é subsidiário à 

prática do delito de lesão corporal, sendo por este absorvido. Assim, uma 

vez comprovado que a conduta do agressor, ao disparar a arma, almejava 

lesionar os ofendidos, não se pode falar em condenação pelo crime meio, 

mesmo que a sua pena seja superior à do crime fim. (...) (TJ-DF - 

Apelação Criminal APR 20080510032129 DF 0000084-39.2008.8.07.0005, 

Data de publicação: 26/08/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE E 

DISPARO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) DE 

OFÍCIO ABSOLVIDO O APELANTE QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE 

ARMA DE FOGO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - 

DELITOS NÃO AUTÔNOMOS (...) O princípio da consunção é aplicável nas 

hipóteses em que uma infração penal constitui-se meio necessário ou uma 

etapa imprescindível na preparação ou execução de outro crime, de 

maneira a absorver o tipo penal que serviu de meio e sendo imputável ao 

agente apenas a penalidade concernente ao delito final. (Ap 122249/2010, 

DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, TJMT, Julgado em 

29/11/2011, Publicado no DJE 13/12/2011)

Afasto o pedido da defesa de aplicação do princípio da consunção em 

relação ao crime de porte de armas, tendo em vista que não ficou 

demostrado o mesmo contexto fático, mormente o fato do réu ter relatado 

no seu interrogatório judicial que possuía o objeto ilícito há alguns anos.

Aplicável o aludido princípio apenas se comprovado se o réu utilizou a 

arma apenas para lesionar a vítima adquirindo-a apenas para esse fim, o 

que não ocorreu nos autos.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo 

procedente a denúncia, para o fim de condenar o acusado João Paulo 

Raffa de Lima já qualificado nos autos, nas penas do art. 14 da lei 

10.826/2003.

II – Do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça 

a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 

auxílio:
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Pena - detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

A materialidade do crime transcrito encontra provada pelo auto de prisão 

em flagrante de fls. 06 e boletim de ocorrência de fls. 31, bem como pelos 

depoimentos testemunhais.

Com relação à autoria se faz necessário conjugar as declarações 

prestadas tanto na fase administrativa quanto na judicial.

O acusado, quando inquirido em Juízo, afirmou que apenas fugiu, tendo 

em vista que os milicianos já chegaram ao local efetuando disparos de 

arma de fogo.

Por sua vez, o policial militar Marcelo Ricardo de Campos Santos, quando 

inquirido em Juízo, atribuiu ao acusado a pratica do delito “Se depararam 

com o acusado correndo com aquela arma de fogo em punho, seguindo 

em direção ao seu veículo, que foi dada a voz de prisão ao acusado, que 

virou-se contra os policiais, ignorando-a e partindo em fuga na direção 

daquele veículo”.

Pelos depoimentos prestados em Juízo e pelas demais provas carreadas 

aos autos, vislumbro que o acusado, mediante ameaça, uma vez que 

estava portando uma arma de fogo, opôs-se a execução de ato legal.

Sobre essa questão, já se manifestou os Tribunais:

“É indispensável para a configuração do crime de resistência a oposição 

do agente ao ato legal mediante violência, com emprego de força física, ou 

de ameaça.” (TJAP - ACr n.º 1316/ - Acórdão n.º 5700 - Rel. Des. Mello 

Castro - Câmara Única - j. 20-5-2003 - v. u. - p. 4-8-2003 - DOE nº 3086).

Assim, verifico que o caso se amolda ao descrito no artigo 329, caput, do 

Código Penal.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, para o fim CONDENAR o acusado João Paulo Raffa de Lima nas 

penas do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e art. 329, caput, do Código Penal, 

e ABSOLVER em relação ao delito descrito no artigo 15 da Lei 

10.826/2003 em virtude do princípio da consunção.

Passo a dosar a pena:

Quanto à culpabilidade do acusado, verifico que o réu agiu de forma 

normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes, não há 

registros. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade 

social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente. O motivo do delito é próprio do tipo, nada tendo a valorar. As 

circunstâncias foram normais. Quanto às consequências são sempre 

nocivas à sociedade.

 Tendo em vista que nenhuma circunstância é desfavorável ao acusado, 

fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 dias-multas para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e 

em 02 (dois) meses de detenção para o crime descrito no artigo. 329, 

caput do CP.

Reconheço em favor do acusado as circunstâncias atenuantes previstas 

no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por ter confessado 

espontaneamente a autoria do crime do artigo 14, inclusive tendo 

colaborado com o esclarecimento dos delitos, deixo, porém, de aplicar a 

atenuação da pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

 Nenhuma outra circunstância agravante ou atenuante está presente, 

portanto, deixo de considerá-las.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Sendo assim, torno definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

dias-multas para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e em 02 (dois) 

meses de detenção para o crime descrito no artigo. 329, caput do CP.

DA MULTA

Considerando a capacidade econômica do réu, fixo em 1/2 do salário 

mínimo para cada dia multa.

Da Detração.

Verifica-se que o artigo 1º da Lei 12.736/2012 trouxe para o juízo de 

conhecimento, no momento da sentença condenatória, a detração, ou 

seja, a qual deve ser feita para a fixação do regime inicial da pena. Senão 

vejamos:

1º A detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença 

condenatória, nos termos desta Lei.

Insta consignar que no presente caso o sentenciado foi preso em 

flagrante em 22/04/2015, permanecendo preso até o dia 19/05/2015 (fls. 

101). Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou preso 

por 28 (vinte e oito) dias, restando cumprir 01 (um) ano, 11 (onze) meses 

e 02 (dois) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção.

 DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por pena 

restritiva de direitos, pois os delitos foram cometidos mediante grave 

ameaça.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão, diante 

das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 

do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome da ré no rol de culpado.

Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes.

Ciência ao membro do Ministério Público e à defesa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Expeça-se Carta de Guia, e o que mais for necessário.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 238811 Nr: 15332-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Longuinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Assim, condeno o réu Marcos Moreira de Sousa à pena de 08 (oito) 

meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, § 2º, c), - 

substituída por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à 

comunidade, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente na época dos fatos. Também fica suspensa sua habilitação 

por 06 meses

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000154-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WELTON LOPES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA CARLOS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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: 17/03/2020 Hora: 12:00 , 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: 1000155-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIONE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000155-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FERNANDO 

MAIONE CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO ANTONIO 

ALMEIDA DANTAS, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 
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Garças Data: 17/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000160-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOENAI CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000160-18.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIOENAI CEZAR 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: REAL CRED ASSESSORIA E 

SOLUCOES EIRELI 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: 17/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000161-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZZY MYCHELLY SALES MARTINS OAB - MT26978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ROSANGELA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000161-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELISSANDRA DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZZY MYCHELLY 

SALES MARTINS POLO PASSIVO: A ROSANGELA DOS SANTOS - 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 - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000162-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000162-85.2020.8.11.0004 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: 11/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 24 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: 8012583-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (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. 8012583-27.2016.8.11.0004 

Requerente: JANAINA GOMES DE MORAIS ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: MANOELA RODRIGUES DA SILVA - MT0022280A, BRUNO 

TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A Requerido: LUIS MARIO TEIXEIRA 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LUIS MARIO TEIXEIRA - MT0013912A 

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$ 13.982,79, 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, 24 de janeiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA (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. 1000324-17.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSE GOMES FERREIRA 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, 24 de janeiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA (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: 
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veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001156-50.2019.8.11.0004 

Requerente: RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA 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, 24 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 294232 Nr: 15430-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO DAVID SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 DESPACHO

Código: 294232

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que estava de licença médica, tornou-se impossível a 

realização das audiências designadas para o dia 12/11/2019 e, bem por 

isso, REDESIGNO o feito outrora aprazado para o dia 19/02/2020, às 

14h30min (Horário de Cuiabá/MT).

 2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282728 Nr: 8732-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANI ALVES MELO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 DESPACHO

Código: 282728

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que estava de licença médica, tornou-se impossível a 

realização das audiências designadas para o dia 13/11/2019 e, bem por 

isso, REDESIGNO o feito outrora aprazado para o dia 18/02/2020, às 

16h00min (Horário de Cuiabá/MT).

 2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002229-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS OAB - MT25596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELLA GASPAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que a parte executada acostou comprovante do 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor do débito, DETERMINO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da autora, do valor bloqueado via BANCEJUD, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada no ID nº 

28325703. 2. Ademais, intime-se a exequente para que se manifeste 

acerca do valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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 PROCESSO: 1002234-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CARMEM FONTOURA REQUERIDA: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Carmem Fontoura em face 

de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não compareceu à 

solenidade, apesar de regularmente intimada (id 15831856). É o relatório. 

Fundamento. Decido. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

prescinde, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Destarte, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado 20 - FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, a teor do 

disposto no Enunciado 28 - FONAJE/MT. Cáceres - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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 PROCESSO: 1002234-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CARMEM FONTOURA REQUERIDA: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Carmem Fontoura em face 

de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não compareceu à 

solenidade, apesar de regularmente intimada (id 15831856). É o relatório. 

Fundamento. Decido. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

prescinde, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Destarte, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado 20 - FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, a teor do 

disposto no Enunciado 28 - FONAJE/MT. Cáceres - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 
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40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003571-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (EXECUTADO)

 

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 16:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005366-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. V. D. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de sua advogada legalmente constituída, para, 

querendo, apresentar impugnação a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44766 Nr: 3235-04.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TKDMM, TMDMM, TEDMFM, DSRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 Certifico que intimo a advogada MARLY DE FÁTIMA FERREIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169612 Nr: 5923-21.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSEF, V, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006517-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. (REQUERIDO)

 

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. 

1006517-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Adoção 

de Maior]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: NEUZALINA 

CRISTINA DA COSTA SOBRINHO Endereço: RUA DA PAZ, 01, QAUDRA 

04, ESPIRITO SANTO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: JOAO PEDRO SOBRINHO Endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO: JOAO PEDRO SOBRINHO, acima 

qualificado(a), 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, 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: NEUZALINA CRISTINA DA COSTA SOBRINHO, 

através de seu advogado, propôs a AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, em 

face de JOÃO PEDRO SOBRINHO. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista 

que restou infrutífera a tentativa de citação do requerido nos endereços 

localizados pelo Juízo, defiro o pedido de citação via edital com prazo de 

15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo do edital sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessário a nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, 

a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar 

contestação no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação especificada dos 

fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, 

sendo cabível, portanto, contestação genérica. Com a apresentação de 

resposta à inicial, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 24 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. D. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE CITAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA 

MENDES PROCESSO n. 1006742-62.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VERGINIA 

TAVARES Endereço: Rua 13 de junho, s/n, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SANDRO NEVES DE CASTRO 

Endereço: Rua 13 de Junho, s/n, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

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

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

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: SANDRO NEVES DE CASTRO, e VERGINIA 

TAVARES, por sua Advogada, requerer: ALTERAÇÃO DO REGIME DE 

BENS de acordo com o procedimento previsto nos arts. 719 a 725 do CPC, 

com as alterações do art. 734 do mesmo diploma legal. DECISÃO: Citem-se 

eventuais terceiros interessados juridicamente via edital, nos termos do 

art. 734, § 1º, do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do prazo 

do edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça nos termos 

do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, 

digitei. Cáceres-MT, 24 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: 1005514-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. R. DA SILVA EMBALAGENS (EXECUTADO)

 

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 27197787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006004-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLAVO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILENIO SOARES LEMOS (REU)

RICARDO EMANUEL CASTRO (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 27956992.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006192-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DO CARMO - 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 27532622.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006070-54.2019.8.11.0006

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:

LUIZ DE FREITAS RIBEIRO (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 27984106.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006786-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES BRANDAO CLAUDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL 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 do Laudo Pericial de id: 27059740 juntado 

ao feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 

2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005599-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO ODINEI MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL 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 do Laudo Pericial de id: 27076415 juntado 

ao feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 

2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002024-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS LEITE SANTOS (REQUERIDO)

 

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 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 27997865, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004489-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR/RÉPLICA/LAUDO PERICIAL Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (Id: 24903636). Impulsiono os autos com o 

intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito 

a impugnação/réplica no prazo legal; bem como para que , manifeste com 

relação ao teor do Laudo Pericial de id: 27064732, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2020 Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005658-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

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 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 28001323, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006091-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO PINTO ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

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/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, 24 de janeiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 8122-84.2012.811.0006

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DE SOUZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial retro juntado ao feito, 

pleiteando o que entenderem de direito.

João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195096 Nr: 550-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, GILBERTO BORDONI 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 PROCESSO RETORNOU DO TJMT

 Analisando o feito constata-se que houve o retorno dos autos do TJMT 

(sede recursal).

Com efeito impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 

dias, pleiteiem o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 58 de 777



M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 8423-65.2011.811.0006

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKM, MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 PROCESSO RETORNOU DO TJMT

 Analisando o feito constata-se que houve o retorno dos autos do TJMT 

(sede recursal).

Com efeito impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 

dias, pleiteiem o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 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: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B, IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - OAB:21450/0, MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

378/386).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte requerida, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 João Victor O. C. e Faria

Estagiário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

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 03 de abril de 2020 as 08h00min na Sala 

de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. Na 

data aprazada haverá perito nomeado para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas.. Cáceres, 24 

de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

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 concentrada Designada Para o dia 03 de Abril de 2020 as 

08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de 

que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cáceres, 24 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (REU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (REU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (REU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (REU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (REU)

SIDNEY PIRES SALOME (REU)

JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ (REU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (REU)

IVONE PIRES SALOME (REU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005715-78.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS RÉU: ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ, IVONE PIRES 

SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA, ALCIDES VIDAL SALOME 

FILHO, SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO 

DE ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, 

HENRIQUE ARRUDA SALOME, JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ No processo 

conexo de nº 1003958-83.2017.8.11.0006 as partes noticiaram 

composição. Aguarde-se manifestação das partes no feito conexo do 

deliberado e após, retorne concluso. Caceres, 14 de novembro de 2019. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)
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SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS No processo conexo de 

nº 1003958-83.2017.8.11.0006 as partes noticiaram composição. 

Aguarde-se manifestação das partes no feito conexo do deliberado e 

após, retorne concluso. Caceres, 14 de novembro de 2019. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007337-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO 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 concentrada Designada Para o dia 03 de Abril de 2020 as 

08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de 

que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cáceres, 24 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006087-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS QUIRINO SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão de Decurso de Prazo INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos do art. 82, §1° do Código de Processo 

Civil. Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

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, 24 de janeiro de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA BERNARDO VIANA (AUTOR(A))

JUREMA PONCE DE SOUZA (AUTOR(A))

AURELIO GONCALVES SERAPIAO (AUTOR(A))

GERVASIO TORRES MESSIAS (AUTOR(A))

AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS (AUTOR(A))

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

CICERO LIMEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELZA NICOMEDIO DA SILVA (AUTOR(A))

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS (AUTOR(A))

JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS (AUTOR(A))

CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO (AUTOR(A))

EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1000893-12.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 90.000,00 ESPÉCIE: 

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: JUREMA PONCE DE SOUZA Endereço: Conjunto 

Cohab Nova, Rua CB-6, Quadra 14, Casa 04, Cohab Nova, CÁCERES - MT 

- CEP: 79017-121 Nome: DEBORA REGINA BERNARDO VIANA Endereço: 

Conjunto Cohab Nova, Rua RC-9 - Quadra 24, Casa 04, Cohab Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: GERVASIO TORRES MESSIAS 

Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua B-2, Quadra 02, Casa 12, Cohab 

Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: AURELIO GONCALVES 

SERAPIAO Endereço: Conjunto Cohab Nova, Via Violetas, Quadra 26, 

Casa 23, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: INEZ 

ALVES GUIMARAES MARTINS Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua RC-1, 

Quadra 15, Casa 22, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: 

ELZA NICOMEDIO DA SILVA Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua BA-2, 

Quadra 07, Casa 04, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: 

CICERO LIMEIRA DA SILVA Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua BA-2, 

Quadra 07, Casa 04, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: 

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua 

BA-3, Quadra 07, Casa 24, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

Nome: AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS Endereço: Conjunto Cohab 

Nova, Rua BA-3, Quadra 07, Casa 24, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Nome: EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO Endereço: 

Conjunto Cohab Nova, Rua B, Quadra 01, Casa 07, Cohab Nova, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 Nome: CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO Endereço: 

Conjunto Cohab Nova, Rua B, Quadra 01, Casa 07, Cohab Nova, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 Nome: JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS 

Endereço: Conjunto Cohab Nova, Rua B-5, Quadra 04, Casa 16, Cohab 

Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: RUA 

ENGENHEIRO RICARDO FRANCO, n. 173, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 Nome: BRADESCO SEGUROS S/A Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01311-200 Nome: CAIXA SEGURADORA S/A Endereço: EDIFÍCIO 

NUMBER ONE, SCN QUADRA 1 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70711-900 Nome: ITAU SEGUROS S/A Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, n.100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Endereço: RUA 

SAMPAIO VIANA, n. 44, - ATÉ 300/301, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04004-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS POLOS ATIVO 

E PASSIVO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca dos requerimentos (ID.Num. 26152036 e Num. 28093311). 

Cáceres-MT, 24 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005917-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA GALONI PEDROSA (REU)

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (REU)

WAYNER SUPPO PEDROSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para que forneça o 

endereço atualizado, vez que os endereços RUA BRÁS POLIGIO, Nº 638, 

BAIRRO CHÁCARA BELA VISTA, JALES –SP, a RUA ANTÔNIO JOÃO, 

100, CENTRO em Cáceres apresentam, ou no prazo de 5 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de 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, 24 de 

janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004610-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LIMA DE MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROQUE RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061-O 

(ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que retifiquei a autuação para 

fazer constar o endereço atualizado do requerente (ID.Num. 27221419) 

Cáceres-MT, 10 de dezembro de 2019. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1006049-78.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.874,40 ESPÉCIE: 

[Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES 

Endereço: Avenida América, 12, Quadra n 01, Vila Real, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: RUA CANADÁ, 387, 

JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, mais precisamente 

para apresentar impugnação a contestação. Cáceres-MT, 24 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-78.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AGUILLERA SOQUEREZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUANA PARABA AGUILLERA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000175-78.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SEBASTIAO AGUILLERA SOQUEREZ Visando ter maiores 

subsídios designo audiência de justificação para esta data, às 17:00 

horas. Dada a aparente incapacidade de comparecimento da Sra Juana, 

delibero pela oitiva da filha do casal Sra Maria Aparecida Parabá Aguillera. 

Expeça-se o necessário para intimação e caráter de urgência. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cáceres/MT, 24 de Janeiro de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM
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Processo Número: 1000183-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000183-55.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO REQUERIDO: 

DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS Emende-se o pedido inicial para 

explicar a contradição entre o valor postulado para execução de R$ 

126.099,48 reais com o demonstrativo de id. Num. 28314868. Deverá ainda 

a inicial ser instruída com cópia da decisão que respalde a execução e 

com informação do Advogado que represente o Executado. Fixo prazo de 

15 dias. Intime-se. Caceres, 24 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000205-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MOLINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000205-16.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OSMAR CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: CELINA MOLINA 

DE SOUZA Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia da missiva 

como mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004114-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NANTES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINS OAB - MS18452 (ADVOGADO(A))

ABDALLA MAKSOUD NETO OAB - MS8564 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004114-03.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: GILMAR NANTES PEIXOTO REQUERIDO: FRANCISCO 

ALVES DA COSTA Ante o certificado no id. 28275135, providencie a baixa 

desta carta precatória. Oficie encaminhando ao Juízo Deprecante todos os 

atos aqui praticados. Caceres, 24 de janeiro de 2020. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

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))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

1101 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: AGUINALDO 

ANTUNES FERREIRA Face a notícia de desídia, reoportunizo a parte 

Credora providenciar o devido andamento a estes autos, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Caceres, 24 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ODENIL MIRANDA DE FRANCA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002592-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA DIAS REU: 

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA Acolho o requerimento retro a fim de que seja redesignada a 

audiência para o dia 04 de março de 2.020 às 16:20 horas. Intimem-se as 

partes quanto ao depoimento pessoal. Reitero a responsabilidade dos 

Advogados quanto a intimação das testemunhas, nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário, cumprindo-se de 

acordo com o despacho contido no id. 20605008. Cáceres/MT., 24 de 

Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (AUTOR(A))

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

DISVECO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000184-40.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA, LUIS MARCOS VERA 

TURDERA REU: TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUIS MARCOS 

VERA TURDERA e MIRTES GISELA BIACCHI BELLE TURDER em face de 

TOYOTA DO BRASIL LTDA e CANOPUS VEICULOS, Razão social 

DISVECO LTDA. E síntese a inicial relata diversos problemas que o veículo 

fabricado e adquirido pelos autores das requeridas, vem apresentando. 

Em razão da não solução dos problemas e a insatisfação dos autores, 

após fundamentação, solicitaram o deferimento de tutela de urgência no 

sentido de que haja a substituição temporária do veículo Prius por outro 

veículo não inferior ao adquirido como tutela de urgência a ser concedida 

de forma liminar (inaldita altera partes). Pois bem. Em que pese a ampla 

fundamentação e a prova pré-constituída que acompanha a inicial, reputo 

necessário a realização de audiência de justificação para o 

esclarecimento de detalhes de sua pretensão (art. 300, §2° do CPC). Na 
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audiência de justificação também será franqueado às partes a 

possibilidade de transacionar. Isto posto, antes de apreciar o pedido de 

urgência, hei por bem designar audiência de justificação/conciliação a qual 

designo para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 12:30 horas, oportunidade 

em que serão inquiridas testemunhas arroladas pela parte autora. Para 

tanto, fixo prazo de 05 dias para indicação do rol. Esclareço que a autora 

deverá comparecer ao ato acompanhada de Advogado e de no máximo 03 

(três) testemunhas. Neste ponto, saliento que é incumbência da parte a 

intimação de suas testemunhas (art. 455 do CPC). Citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) para comparecerem à audiência mencionada acima. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de 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 a parte Requerida de que o 

prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a partir da intimação da decisão que apreciar o pedido de tutela 

de urgência. 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). 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. Cáceres/MT, 24 

de Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 246722 Nr: 1604-34.2019.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA, E HIPOLITO DA SILVA E CIA 

LTDA ME, EDSON HIPOLITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ... Nesse diapasão, observando a taxa média de mercado (do período em 

que celebrado o contrato) para juros mensais, chega-se a conclusão de 

que a taxa de juros média do mercado do período para crédito pessoal era 

de 1,7102 % a.m. Com efeito, a considerar que o contrato objeto deste 

feito estabeleceu a taxa superior no percentual de 2,5% ao mês, é de 

acolher os embargos nesse tópico. ... No tocante aos juros de mora, 

sustenta a embargante que os encargos desta natureza devem incidir 

apenas a partir da citação e a correção monetária, a partir do ajuizamento 

da ação e não a partir do vencimento da dívida. Desde já assinalo que 

referido argumento não deve prosperar. A uma, porque vencida a dívida, 

considera-se em mora o devedor (art. 394/CC). ... Logo, não procede o 

argumento de que o termo inicial dos juros, nesta espécie contratual, 

deveria incidir apenas com a citação da ação executiva, pois a 

exigibilidade da obrigação não está condicionada a pronunciamento 

judicial. Nesse sentido, a previsão legal da cobrança dos juros de mora 

(Lei 10.931/04): ... Na mesma linha de entendimento deve ser afastada a 

tese da sua incidência a partir do ajuizamento da ação, pois correto o 

critério adotado pelo Credor. ... Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO para reconhecer que a taxa de juros contratual 

extrapola a taxa média de mercado na época da contratação e determinar 

a sua redução para 1,7102 % ao mês. Como o Embargante decaiu de 

parte de seus pedidos, fica com encargo do pagamento de 2/3 das custas 

processuais e 1/3 do valor fica sob a responsabilidade do Embargado. Por 

outro lado, sendo assistido pela Defensoria Pública P. R. I. Após o trânsito 

em julgado, apresente o Embargado nos autos de execução novo 

demonstrativo da dívida, em conformidade com a presente decisão. 

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se!

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182069 Nr: 3524-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parte Exequente sobre todos os pontos mencionados no 

despacho de fls. 117.

Somente após, retorne concluso para análise do pedido de fls. 118/119.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187263 Nr: 6481-56.2015.811.0006

 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: Marcílio Tezeli, Maria dos Santos Tezeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDLEI DE SOUZA - 

OAB:15394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime o Curador Especial para manifestar todos os documentos 

produzidos desde a sua última intimação, e requerer o que entender de 

direito.

Após, retorne concluso.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155246 Nr: 2746-83.2013.811.0006

 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: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento que foi designado o dia 18 de fevereiro de 2.020, às 09:00 

horas para o comparecimento das partes no Cartório de Regisro de 

Imóveis para lavratura da escritura pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34 Nr: 27-03.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL ANTONIASSE/ME, JOAQUIM 

PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, acostar aos autos o endereço atualizado dos 

requeridos a fim de possibilitar o cumprimento da determinação de fls.315.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153195 Nr: 452-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R.OLIVEIRA DA SILVA-ME, CELERINA 

RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 
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no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais para dar cumprimento a 

determinação de fls.75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153195 Nr: 452-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R.OLIVEIRA DA SILVA-ME, CELERINA 

RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais para dar cumprimento a 

determinação de fls.85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148727 Nr: 7272-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAS RIO CENTER LTDA-ME, ORLANDO 

WALDOMIRO DAM JUNIOR, SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PIRES - OAB:12.829

 Defiro o pedido de fls. 146.

Manifeste o Credor no prazo de 15 dias sobre o resultado que segue em 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 6659-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PINOW PJ(Joopy Modas), JOSIANE 

PINOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie ao Serasa conforme solicitado.

 Defiro o pedido de fls. 70.

Manifeste o Credor no prazo de 15 dias sobre o resultado que segue em 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185467 Nr: 5506-34.2015.811.0006

 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: LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESDE - MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por LUIZ DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA em face de TRESDE – MODAS.

Assiste razão o credor ao dissertar acerca da responsabilidade ilimitada 

de empresa individual, sendo pertinente a busca de bens em nome da 

proprietária da empresa executada. Corrobora com o pedido o julgado:

Processual civil. Recurso especial. Ação rescisória. Agravo retido. 

Inviabilidade. Embargos de declaração. Não demonstração da omissão, 

contradição ou obscuridade. Patrimônio do empresário individual e da 

pessoa física. Doação. Invalidade. Ausência de outorga uxória. Erro de 

fato. Tema controvertido. Violação a literal disposição de lei.

- Em ação rescisória, da decisão unipessoal que causar gravame a parte, 

não é cabível o agravo retido.

- Não se conhece do recurso especial na parte em que se encontra 

deficientemente fundamentado.

- Se o alegado erro foi objeto de controvérsia na formação do acórdão, 

incabível a ação rescisória.

- Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo 

os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais.

- Indispensável a outorga uxória para efeitos de doação, considerando 

que o patrimônio da empresa individual e da pessoa física, nada mais são 

que a mesma realidade. Inválido, portanto, o negócio jurídico celebrado.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 594.832/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 443)

Assim, defiro os pedidos de fls. 113/116.

Com a juntada do resultado, intime a parte Credora para manifestar no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O, JOSÉ DE 

CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B

 Vistos, etc...

Nos termos do art. 9º do CPC, intime-se o Credor acerca da manifestação 

de fl. 323, para querendo, se manifeste no prazo 15 dias.

 Após o decurso do prazo, novamente conclusos para análise.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FORNANCIARI TEIXEIRA (EXECUTADO)

MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI (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 . 

1000099-54.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 49.555,12 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: DANIEL FORNANCIARI TEIXEIRA 

Endereço: Rua dos Periquitos, 919, Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 

78205-630 Nome: MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI Endereço: Rua 

dos Periquitos, 919, Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 78205-630 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 03 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

Citação 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 Guiade Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres-MT, 24 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 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006746-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE PAULA WALTER (ESPÓLIO)

AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA (REU)

Outros Interessados:

JORGE JUNIOR LOPES (CONFINANTES)

MARILENA DOS SANTOS (CONFINANTES)

ERNESTO PARA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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 . 

1006746-02.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 16.500,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ZILMA 

RODRIGUES DA SILVA Endereço: Av Nossa Senhora do Carmo, 306, 

Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ADEMIR RODRIGUES DA 

SILVA Endereço: av Nossa Senhora do Carmo, 306, Quadra 55, Lote 01, 

Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIZEU 

DE PAULA WALTER Endereço: RUA EDMUNDO MERCER, 1507, - DE 

835/836 A 1929/1930, CENTRO, CAMPO MOURÃO - PR - CEP: 87302-180 

Nome: AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA Endereço: AVENIDA 

CARLOS GOMES, 1008, - DE 1578 A 1850 - LADO PAR, SÃO 

CRISTÓVÃO, PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-086 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do 

pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 

259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica, 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:"Trata-se Ação Usucapião 

ORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL ". Movida pela Sra. ZILMA RODRIGUES SILVA 

e seu marido ADEMIR RODRIGUES DA SILVA, Em desfavor DE ESPÓLIO 

DE ELIZEU PAILA WLATER, ele era brasileiro, solteiro, motorista, portador 

do CPF nº 278.959.989-00, apresentado como último endereço a Rua 

Edmundo Mercer, nº 1507, centro, na cidade de Campo Mourão/PR, pelos 

fatos e motivos a seguir expostos: a Requerente pretende obter a 

inscrição da escritura pública em nome próprio, pois detém a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel cuja área perfaz 361,53m² 

(trezentos e sessenta e um vírgula cinquenta e três metro quadrados DOS 

REQUERIMENTOS Em harmonia com o exposto, requer: a) Seja concedido 

aos Requerentes os benefícios gratuidade da Justiça, haja vista não 

possuírem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de hipossuficiência, na forma dos arts. 98, caput e 99, §3º, 

ambos do CPC; b) Seja intimada pessoalmente a representante da 

Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso 

I da Lei Complementar Federal nº 80/94, artigo 5º Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e artigo 186, §1º do Novo Código de Processo Civil. 

c) A observância do disposto na legislação que dispõe sobre prazos em 

dobro (artigo 186, caput do CPC), bem como sobre a dispensa da juntada 

de procuração ad judicia 10 d) A citação por edital dos possíveis 

herdeiros de Elizeu Paila Wlater ou Elizeu Paula Valter e demais 

interessados, a fim de que se manifestem, caso assim o desejarem (CPC, 

art. 259, inc. I); bem assim a citação pessoal dos confinantes e de seus 

respectivos cônjuges, na forma do art. 246, §3º do CPC e Súmula 

391-STF, para, querendo, se manifestarem no feito; e) A intimação das 

Fazendas Públicas da União; do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Cáceres/MT, a fim de que manifestem eventual interesse na demanda; f) 

Seja determinado o registro da citação dos requeridos nesta ação de 

Usucapião, por tratar de ações reais, nos termos do Art. 167, inciso I, 

alínea 21 da LRP; g) Ao final seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a 

ação, para o efeito de ser reconhecida e declarada, por sentença, a 

propriedade da área constante do imóvel descrito nos fatos, com a 

expedição dos competentes mandados ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca para a inscrição do respectivo título de propriedade; h) A 

condenação dos eventuais Requeridos nas custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, devendo os 

honorários serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e 

Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso na conta 

BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3834-2, CONTA CORRENTE 1041050-3 

(TITULAR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 

Nº 02.528.193/0001-83), nos termos do art. 4º, inciso XXI da LC 80/94. 

Pretendem a produção de todas as provas admitidas em direito, 

especialmente a juntada de eventuais documentos e, se necessária, 

realização de perícia no local, bem assim a produção de prova oral, 

consistente na inquirição de testemunhas, cujo rol segue abaixo, dentre 

outras provas admitidas em direito e pertinentes ao caso, ficando todas, 

desde já, requeridas. Dá-se a causa o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis 

mil e quinhentos reais). Pede e espera deferimento. Cáceres – MT, 04 de 

dezembro de 2019. THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES Defensora 

Pública DECISÃO: Vistos, etc... Defiro o pedido de id. 27611367 . Inclua a 

Agropecuária Progresso Ltda no pólo passivo. Citem-se e intimem-se os 

Requeridos por carta com aviso de recebimento a fim de que compareçam 

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. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 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 CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 
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15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres, 24 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000190-47.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LAIO LUAN SILVA 

COSTA MARQUES Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, 

com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o 

qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário 

pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 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. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006503-29.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

F M C CENTER CAR LTDA EXECUTADO: BRUNO LEONARDO COUTO 

OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que houve o decurso do prazo para o 

pagamento voluntário da obrigação (id. 25837218 - Pág. 1), passo a 

apreciar os requerimentos deduzidos na manifestação contida no id. 

22095300: Nos termos do art. 523, §1° do Código de Processo Civil, faço 

incidir sobre o montante executado a multa (10%) e honorários (10%) 

devendo o exequente providenciar no prazo de 10 (dez) dias a juntada do 

cálculo atualizado da dívida. Reconsiderando posicionamento, defiro os 

pedidos de id. Num. 22097594. Para tanto: 1 - oficie ao SERASA para 

incluir o Devedor pessoa física nos registros de anotação de dívida; 2 - 

Segue em anexo protocolo via Bacenjud; 3 - Acaso seja bloqueado 

valores, intime o Devedor para manifestar no prazo de cinco dias; 4 - Na 

eventualidade de não ser bloqueado numerário suficiente, será realizada 

penhora de veículos via Renajud, e sendo positivo, lavre-se termo de 

penhora e expeça-se mandado de avaliação e remoção, devendo o bem 

ser depositado aos cuidados do Credor. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006947-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ADRIANO DOS SANTOS ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ELA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006947-91.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JEFERSON ADRIANO DOS SANTOS ROMERO REQUERIDO: 

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JEFERSON ADRIANO 

DOS SANTOS ROMERO em face de AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA 

(ARON INVEST). Em síntese, demonstra o autor o interesse de rescindir 
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contrato de “promessa de compra e venda” de área rural baseando-se em 

suposto inadimplemento do promitente-vendedor. Após tecer suas razões 

de fato e de direito, formulou os seguintes requerimentos: a) Seja 

concedida a tutela antecipada, para fins de suspender os efeitos do 

contrato em questão, ficando impedida a requerida de efetuar qualquer 

cobrança das parcelas, inclusive a negativação do nome do autor junto ao 

SPC e SERASA, até decisão final da presente ação. b) Seja expedida a 

citação da empresa ré, no endereço inicialmente indicado, quanto a 

presente ação, para que, perante esse juízo, apresente defesa, dentro do 

prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de 

revelia; c) Que seja ao final julgada procedente a presente ação, 

confirmando a tutela antecipada, bem como seja declarado rescindido o 

contrato em questão, por culpa da requerida, afastando a aplicação da 

multa de 10% sobre o valor total do contrato, bem como qualquer outra 

cominação de penalidade, prevista na cláusula 6ª do Contrato de Adesão, 

de forma a possibilitar o recebimento integral dos valores pagos; d) Seja a 

empresa ré condenada a restituir a importância total paga de R$ 11.114,18 

(onze mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos) no artigo 42, 

parágrafo único do CDC, a título de dano material; e) Seja julgada 

totalmente procedente a presente ação, condenando a empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos morais a ser fixada por este juízo, 

no valor correspondente a R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme 

precedentes do TJ/MT; Com a inicial, vieram documentos. Este juízo em 

despacho proferido no id. 27523029 recebeu a petição inicial e postergou 

a análise do pedido de tutela de urgência. O autor então manifestou-se 

novamente no id. 28257464 no sentido de que seja reconsiderado o 

despacho anterior e apreciado o pedido de tutela de urgência. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por JEFERSON ADRIANO DOS SANTOS 

ROMERO em face de AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (ARON INVEST). 

Melhor analisando a questão, notadamente ponderando sobre o pedido de 

reconsideração da parte autora, reputo necessário o deferimento da tutela 

de urgência. Conforme disposto no Código de Processo Civil: 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. Comentando o dispositivo, Daniel Amorim 

assinala que “tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada 

exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade direito. A norma encerra qualquer dúvida a 

respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir 

suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.” 

(Novo código de processo civil comentado artigo por artigo – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016. Pág. 476) (g.n.). Ao lado da probabilidade do direito 

invocado, também se faz necessário que a parte demonstre o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. Pois bem. O autor pretende 

a suspensão dos efeitos do contrato a fim de que não tenha seu nome 

negativado em órgãos de restrição ao crédito. É que a inicial retrata que o 

promitente-vendedor/requerido não teria cumprido cláusula contratual a 

qual retratava a seguinte obrigação: “Cláusula Oitava – Das obras e 

melhoramentos. 8- Serão implementados no loteamento as obras e 

melhoramentos abaixo relacionados, por conta da VENDEDORA e sem 

qualquer ônus para o COMPRADOR: 1. Guarita de segurança; 2. Lago 

contemplativo; 3. Quadra de esportes; 4. Campo de futebol de areia; 5. 2 

piscinas adulto; 6. 1 piscina infantil; 7. 10 churrasqueira; 8. 4 quiosque 

com churrasqueira; 9. Playground; 10. Bosque/redario; 11. Pomar; 12. 

Estacionamento para visitantes; 13. Salão de festas; 14. Tablado 

contemplativo; 15. Marina para barcos; 16. Rampa de acesso ao rio; 17. 

Área verde; 18. Água e luz em frente ao lote. 8.1 – todas as obras 

descritas acima, a vendedora terá que concluir até a data de julho de 

2019.” (vide trecho contido nos ids. 28258046 - Pág. 18/19) (g.n.). Paralelo 

ao contrato supostamente firmado entre as partes a parte autora juntou 

um laudo técnico de avaliação (documento pré-constituído), sinalizando 

que as aludidas obras pactuadas no contrato e que seriam 

responsabilidade do promitente-vendedor/requerido realiza-las até 

Julho/2019 não foram implementadas. Nesse sentido chamo a atenção 

para a chamada exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do 

Código Civil. In verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro.” Comentando o dispositivo, Maria Helena Diniz salienta que: “A 

exceptio non adimpleti contractus é a cláusula resolutiva tácita que se 

prende ao contrato bilateral. Isto é assim porque o contrato bilateral requer 

que as duas prestações sejam cumpridas simultaneamente, de forma que 

nenhum dos contratantes poderá, antes de cumprir sua obrigação, exigir o 

implemento da do outro”. (Código Civil anotado, 10ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2004. P. 387). Com efeito, em tese, a partir da cognição sumária 

deste Juízo, sem prejuízo de convicção diversa no curso dos autos, não 

pode o promitente-vendedor/réu exigir do promitente-comprador/autor o 

pagamento das parcelas posteriores a Julho/2019, pois, aquele não teria 

executado sua obrigação contratual cujo vencimento estava estabelecido 

para o referido mês. E nesse sentido, salienta-se que pelo documento 

juntado no id. 27514317 - Pág. 4 teria o autor permanecido adimplente ao 

menos até Julho/2019 quando aguardava-se o implemento da obrigação 

positiva do promitente-vendedor. Assim sendo, reputo presentes a 

plausibilidade do direito invocado [aparente adimplemento do autor até 

consumada o aparente inadimplemento do réu em Julho/2019] e o perigo 

de dano [possibilidade de inscrição dos dados do autor em órgãos de 

restrição ao crédito por dívida, em tese, inexigível]. Logo, a tutela de 

urgência deverá ser deferida. Ante o exposto, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de 

que deverá o réu ficar impedido de promover qualquer ato de cobrança da 

dívida objeto do contrato em discussão nestes autos, inclusive ficando 

impedido de anotar a dívida em órgãos de restrição ao crédito, sob pena 

de multa pelo descumprimento no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Intime-se o requerido, sem prejuízo do ato de citação e audiência já 

impulsionados neste feito. Cumpra-se. Cáceres/MT., 24 de Janeiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006081-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAQUEL ALVES COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. a) Tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça, devolva-se 

a Precatória a Comarca de origem; b) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006067-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (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, 24 de 

janeiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR(A))

A. L. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000465-35.2016.8.11.0006. AUTOR(A): SANDRINEY RAMOS DA SILVA, 

AMANDA LORANY MORAES SILVA, SANDRO GABRIEL DA SILVA RÉU: 
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MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por SANDRINEY RAMOS DA SILVA contra MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Noticia o autor que foi vítima de acidente de trânsito na data de 

28/06/2015, por volta das 04h00min, quando transitava por ponte de 

madeira, sem qualquer sinalização, iluminação e/ou contenção, situada 

Avenida José Palmiro, Bairro São José, vindo a cair no córrego e sofrer 

grave lesão na coluna que o deixou sem movimento nos membros 

inferiores. Afirmou que os valores para o conserto de sua motocicleta, 

conforme o menor orçamento seria de R$ 2.521,70 (dois mil, quinhentos e 

vinte e um reais e setenta centavos). E que ainda teve despesas com 

consulta médica especializada no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), face à demora no atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS. Informa que em decorrência de seu estado acamado, 

desenvolveu ferimento na região sacral e que necessitou de serviços de 

profissional de enfermagem para realização de curativos, que custaram 

ao autor o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

em novembro/2015 e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em março de 

2016, valores que foram custeados por dinheiro arrecadado por amigos e 

familiares. Em razão dos graves prejuízos experimentados, volveu-se 

perante este Poder Judiciário para requerer: (a) seja deferida liminar para 

que o Município custeie todo o tratamento do autor, bem como disponibilize 

profissionais de enfermagem para assistência diária e fixe multa em caso 

de descumprimento; (b) providências processuais aplicáveis à espécie; 

(c) concessão de Justiça Gratuita; (d) prioridade processual por se tratar 

de pessoa portadora de necessidades especiais; (e) procedência dos 

pedidos. Em 21.10.2017, o autor veio a óbito (certidão de id: 10594057) 

cuja causa da morte foi registrada como: choque séptico, pielonefrite, 

insuficiência renal, infecção escora sacal. Acostada à inicial veio 

documentação pertinente. Decisão que indeferiu o pedido liminar (id: 

1434636). Contestação (id: 3015160). Impugnação à contestação (id: 

4484163). Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito 

liminar (id: 4484885). Decisão que analisou o pedido de reconsideração, 

bem como determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendiam produzir (id: 4622479). A parte autora pugnou pela 

prova testemunhal, pericial e documental (id: 4678306). A parte requerida 

quedou-se inerte conforme certidão de id: 4957022. Decisão que deferiu a 

prova pericial e testemunhal, bem como determinou que o requerido 

disponibilizasse fisioterapia e transporte ao autor (id: 5875939). 

Apresentação dos quesitos do autor (id: 6783215) e do requerido (id: 

8142893). Manifestação do requerido prestando informações acerca dos 

serviços especializados fornecidos ao autor (id: 8704281). Petição do 

autor reiterando o pleito liminar face ao estado de saúde (id: 9135057). 

Informação do falecimento da parte autora, requerendo o ressarcimento 

das despesas com o sepultamento (id: 10593644). Suspensão do feito 

para a regularização do polo ativo (id: 11011688). Pedido de habilitação da 

parte autora (id: 13770415). Ao id: 14449030 o requerido pugnou pelo 

indeferimento do pleito, bem como pela extinção do feito. Decisão que 

deferiu a habilitação e determinou a substituição do polo ativo (id: 

15515275). Audiência de instrução e julgamento realizada em 16.04.2019 

(id: 19455809). Alegações finais apresentados pela parte autora ao id: 

19809534 e pela requerida ao id: 198891769. Os autos vieram conclusos. 

É o que merece registro. Fundamento e Decido. O processo encontra-se 

apto para sentença. Não havendo preliminares, reporto-me ao mérito da 

causa. Versam os autos sobre Ação de Reparação de Danos Morais e 

Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por SANDRINEY 

RAMOS DA SILVA contra o Município de Cáceres, na qual, em síntese, 

aduz que o acidente de trânsito sofrido em 28/06/2015, é de 

responsabilidade do requerido, uma vez que o local - ponte de madeira, 

estava sem qualquer sinalização, iluminação e contenção, culminando no 

acidente em questão. É caso de improcedência dos pedidos por ausência 

de provas. Preambularmente, frise-se que a Administração Pública tem 

responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, CAUSAREM a terceiros, nos termos do § 6.º do art. 37 da 

CR/88, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder 

Público para que ocorra a reparação, bastando provar a relação de 

causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 

Conforme a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, em Curso de 

Direito Administrativo, 19 ª edição, Malheiros Editores: "Há 

responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples 

relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há 

responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a 

conduta geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de 

empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de 

tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por 

isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o 

Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua 

insuficientemente para deter o evento lesivo." (p. 935) Grifei. No entanto, o 

ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência 

de nexo causal, provar a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso 

fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro nesta última hipótese. Da 

mesma forma, terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa 

concorrente da vítima para o evento danoso. Ocorre que tal hipótese não 

se verifica no caso dos autos, porquanto o evento danoso aqui analisado 

não teria sido causado por nenhum agente do ente estatal, mas sim pela 

omissão, sendo inaplicável a norma constitucional relativa à 

responsabilidade civil objetiva do Estado à espécie. O presente feito 

versa, em verdade, sobre responsabilização omissa e, portanto, subjetiva, 

restando verificar dolo/culpa do ente estatal para se assegurar a 

indenização pretendida. A este respeito são os ensinamentos de Arnaldo 

Rizzardo: “(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um 

tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder 

a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro 

de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em 

nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais 

enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, 

deve-se levar em conta o conceito ou a idéia do que se convencionou 

denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que 

diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não 

funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. 

Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a 

função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a 

contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, 

diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (RIZZARDO, Arnaldo. 

Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360). É da 

jurisprudência: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE 

CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A alegação genérica 

de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os 

pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do 

disposto na Súmula nº 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTAS OMISSIVAS É 

SUBJETIVA, SENDO NECESSÁRIO, DESSA FORMA, COMPROVAR A 

NEGLIGÊNCIA NA ATUAÇÃO ESTATAL, O DANO E O NEXO CAUSAL 

ENTRE AMBOS. 3. [...]. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgRg-AREsp 501.507; Proc. 2014/0084541-6; RJ; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 02/06/2014). – grifou-se. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM POSTO 

DE SAÚDE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Aplica-se a teoria de 

responsabilidade civil subjetiva quando o dano experimentado ocorre em 

razão da suposta falha do Poder Público ou de prestadoras de serviço 

público. Inexistindo comprovação do nexo causal, não há que se falar em 

responsabilidade civil do ente público ou de seus agentes. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJ-MG - AC: 10687140062732001 MG, Relator: 

Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 

11/06/2019). Firmadas tais premissas, trata-se o caso de imputação de 

suposta omissão da Administração Pública na – falta – de observação das 

normas de segurança e conservação da ponte de madeira em via urbana, 

consistente na ausência de sinalização e iluminação na referida ponte, 

bem como pela inexistência de mureta ou proteção lateral da ponte. O 

dever de indenizar neste caso, portanto, depende da comprovação da 

falha estatal danosa, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a 

omissão e o resultado. Nesse sentido, colha-se do julgado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA DE PONTE EM 

RODOVIA ESTADUAL - VITIMAS FATAIS OCUPANTES DE CARRETA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO - 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRECEDENTES DO STJ E STF - 

OMISSÃO CULPOSA NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "A 
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jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a 

responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser 

demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência 

administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o 

comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes. (...)"(REsp 

1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/09/2013, DJe 17/09/2013) "Tratando-se de ato omissivo do poder 

público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo 

ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a 

imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 

pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do 

serviço. (...) - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não 

dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade 

entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a 

terceiro. (...)"(RE 369820, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda 

Turma, julgado em 04/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00038 EMENT 

VOL-02141-06 PP-01295). Mantém-se a improcedência de pedidos de 

reparação de danos materiais e morais, por queda de ponte em rodovia 

estadual, se não comprovada a omissão culposa do ente estatal, 

imprescindível à caracterização da responsabilidade civil na espécie. 

(TJ-MT - APL: 00004043419988110036 65173/2012, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/12/2014, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014). Pois bem. Dos 

autos restou apurado que o autor se envolveu em acidente com uma 

motocicleta, supostamente ao transpor uma ponte de madeira localizada 

na Avenida José Palmiro da Silva, nesta cidade. Nos termos do boletim de 

ocorrência (id: 1088927), consta que o fato ocorreu no dia 28.06.2015, 

por volta das 04h00min, sendo que a guarnição da Policia Militar, foi 

informada via CIOSP sobre a ocorrência de acidente na referida ponte de 

madeira. Segundo consta, ao chegarem no local, os agentes policiais 

encontraram a vítima e a motocicleta caídos dentro do córrego, em seguida 

o SIATE prestou os primeiros socorros e, no hospital, o autor não soube 

declarar o que tinha ocorrido, relatando que não se lembrava de nada. No 

mesmo sentido, na certidão de ocorrência nº 081/2015 da 2ª Companhia 

de Bombeiros Militar (id: 1088930), na qual consta que o autor 

encontrava-se deitando dentro do córrego após cair com sua moto e 

apresentava fratura fechada em membro superior esquerdo, e 

queixava-se de fortes dores no tórax, cervical e membros inferiores. 

Certifica ainda que na oportunidade a guarnição realizou todos os 

procedimentos do protocolo do CBM-MT, em seguida encaminhou o autor 

para o Hospital Regional Antonio Fontes. Não há nos autos prova capaz 

de demonstrar em quais circunstancias ocorreu o referido acidente, 

existindo apenas a palavra do autor e das testemunhas que nada 

souberam dizer sobre o acidente. De igual modo, as fotografias do local do 

acidente trazidas pelo autor, não possui relação com o acidente, vez que 

realizadas em momento diverso. Assim, o conjunto probatório trazido pela 

parte autora, no que se refere ao acidente, limita-se às imagens 

fotográficas do local do acidente - realizadas durante o dia (id: 1089059; 

1089056; 1089054; 1089053; 1089052; 1089049; 1089048; 1089361; 

1089363) e prova testemunhal. Pelo horário do fato, sustentou o autor que 

o acidente ocorreu em razão da falta de iluminação no local, bem como 

ausência de sinalização e proteção lateral na ponte. Em que pese as 

fotografias serem de momento diverso ao acidente, se quer a parte autora 

trouxe imagens noturnas para demonstrar a alegada falta de iluminação, 

ao contrário é possível visualizar na imagem de id: 1089059 a existência 

de poste e lâmpada de iluminação pública sobre a referida ponte, cabendo 

ao autor demonstrar sua ineficiência, o que não fez. Ainda, no que se 

refere à alegada ausência de sinalização com alerta da existência de 

ponte naquela localidade, os ângulos das imagens fotográficas, em razão 

da aproximação, não são hábeis para aferir de forma segura a existência 

ou não de placas de advertências, vertical ou horizontal, uma vez que a 

provável sinalização (caso existisse) deveria anteceder o obstáculo 

(ponte), o que exigiria imagens mais distantes do local da queda, motivo 

pelo qual não é possível visualizar/identificar sinalizações. O que se 

verifica, é que as provas dos autos não esclarecem de forma objetiva 

quais foram as causas e circunstâncias em que o acidente ocorreu, tendo 

o autor dito que sofreu o infortúnio pela precariedade da ponte de madeira, 

sendo que nos termos do boletim de ocorrência, o requerente afirmou não 

se lembrar de nada no momento do acidente (id: 1088927). De igual modo, 

são as declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas nada 

esclareceram a respeito dos fatos. O Senhor Gustavo Miguel Rodrigues 

de Arruda, quando perguntado se conhecia as circunstâncias do 

acidente, informou que não sabia e que o autor apenas dizia ter caído na 

ponte. Já a testemunha Senhor Luciano do Nascimento, declarou que 

quando foi visitar o autor, ele disse que trafegava com a motocicleta e que 

quando chegou na frente, a ponte era de madeira e não tinha sinalização e 

que caiu no córrego. Sendo assim, no que pese se verificar nas imagens, 

a ausência de proteção lateral na ponte, esse fato, por si só não é capaz 

de comprovar a relação do acidente com supostas condutas omissas da 

Administração Pública. Nesse sentido: Apelação Cível: Ação de 

Indenização - Acidente com bicicleta decorrente de queda de ponte e 

ausência de sinalização. Ação julgada improcedente. Inconformismo. 

Inadmissibilidade. Não comprovação da ausência de sinalização no local 

quando do acidente Inexistência de elementos comprobatórios. 

Entendimento jurisprudencial desta C.Câmara a respeito - Prova 

insuficiente das circunstâncias e da causa do infortúnio. Nexo causal do 

evento com falha ou falta de serviço público não demonstrado. Ônus 

probatório do autor Ausência de prova suficiente ao convencimento 

quanto à causa atribuída à Administração Pública, que leva à conclusão de 

que o acidente ocorreu por mera distração e negligência do autor quando 

da condução de sua bicicleta pelo local Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00077767920068260539 SP 0007776-79.2006.8.26.0539, Relator: Castilho 

Barbosa, Data de Julgamento: 26/02/2013, 1ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 01/03/2013). De igual modo, o óbito da parte autora 

ocorrida 21/10/2017, aproximadamente 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses após o acidente, não pode ser atribuído ao requerido, por ausência 

de prova do nexo de causalidade. Portanto, não restou demonstrado o 

nexo de causalidade entre o evento danoso com suposta conduta 

omissão da parte requerida, culminando na improcedência dos pedidos. 

Nesse sentido são os julgados recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Groso: APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR - REJEITADA - QUEDA DE MOTOCICLETA – PISTA MAL 

CONSERVADA - BURACOS NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – RECURSO 

PROVIDO. Ante a inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma 

direta, imediata e exclusivamente pela má conservação da pista, deve ser 

afastado o nexo de causalidade, que é indispensável à configuração do 

dever de indenizar. (N.U 0004600-15.2013.8.11.0006, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 07/05/2019). REMESSA 

NECESSÁRIA/APELAÇÕES — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

— ACIDENTE DE TRÂNSITO — CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO — NEXO 

DE CAUSALIDADE — PROVA — AUSÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR — INEXISTÊNCIA. Não comprovado o nexo de causalidade 

entre o alegado acidente de trânsito e a conduta omissiva do Estado não 

há a obrigação de indenizar. Sentença retificada. Recursos prejudicados. 

(TJ-MT - APL: 00101481820108110041890152016 MT, Relator: DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/08/2018, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 16/10/2018). Desse modo, ausentes os elementos de prova 

suficientes para demonstrar a existência do evento danoso atribuído ao 

requerido, bem como do nexo de causalidade entre este evento e o dano 

causado, a improcedência dos pedidos se impõe, forte no art. 373, I 

CPC/2015. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) 

JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, forte no art. 487, I CPC; 

(b) Incabível o reexame necessário de sentença, art. 496, I CPC; (c) Sem 

custas na forma do art. 98 CPC. (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004679-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETANIA APARECIDA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. Nos 
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termos do art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da 

parte contrária para, querendo, contrarrazoar no prazo legal. Cáceres/MT, 

24 de janeiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS OAB - MT27020/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Médica Perita Dra. MARIA LUIZA BIANCHINI DAS NEVES, CRM/MT 3195 

(REQUERIDO)

Médica Perita Dra. ANITA DE SOUZA MELO, CRM/MT 2319 (REQUERIDO)

Médica Perita, senhora MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO, CRM/MT 

1442 (REQUERIDO)

Gerente Regional de Cuiabá, a senhora EVELIN VALQUIRIA SOARES DA 

SILVA (REQUERIDO)

Primeiro Subdefensor Público Geral ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(REQUERIDO)

Técnica Administrativa, senhora HELEN CAROLINE NASCIMENTO SOARES 

(REQUERIDO)

Coordenadora de Gestão Funcional, senhora ANA FLÁVIA NUNES RONDO 

(REQUERIDO)

Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000149-80.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO REGIS DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato da 

Coordenadora de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES MT, com endereço em 

Cuiabá/MT. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Em tempo, observo que a fixação de competência 

em mandado de segurança é territorial, tendo como foro competente 

aquele em que está localizada a sede funcional da autoridade apontada 

como coatora. Na espécie, a autoridade coatora tem sede em Cuiabá, 

conforme se infere da inicial, o que, à evidência, leva a competência da 

causa a uma das Varas da Fazenda Pública daquela Comarca, razão pela 

qual se declina o processamento e julgamento do feito em tela. É da 

jurisprudência: Processo: AG 598 MG 0000598-47.2004.4.01.0000 

Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA 

SILVA Julgamento: 05/07/2010 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA 

Publicação: e-DJF1 p.57 de 29/07/2010 Ementa: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. 

AUTORIDADE COATORA. FORO COMPETENTE. 1. Autoridade coatora, 

para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica 

o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu 

fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual 

ilegalidade. 2. Tendo a autoridade apontada coatora sede funcional em 

Araguari/MG, que se encontra sob a jurisdição da Subseção Judiciária de 

Uberlândia/MG, a ação mandamental deve ser processada e julgada 

naquela Subseção. 3. Agravo de instrumento desprovido. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) DECLINAR da 

competência para processar e julgar o presente feito para uma das Varas 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, pelos fundamentos acima 

indicados; b) Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157514 Nr: 5267-98.2013.811.0006

 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: ANEGINO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

nos quais se insurge contra a sentença que julgou procedentes os 

pedidos da inicial.

Certificou-se a tempestividade recursal à fl. 73.

Devidamente intimado, o embargado quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 71.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Restituam-se os prazos;

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164637 Nr: 1770-42.2014.811.0006

 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): NÁUDIA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16.068/MT, FELIPE TERRA CYRINEU - OAB:20.416/MT, 

RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos por NAUDIA DA SILVA DIAS, nos 

quais se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes 

os pedidos da inicial.

Certificou-se a tempestividade recursal à fl. 356.

Manifestação do embargado nas fls. 357/358.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.
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Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Restituam-se os prazos;

c) Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166090 Nr: 3135-34.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

3135-34.2014.811.0006, Protocolo 166090, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 8993-56.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE ASSIS MALDONADO, NOIDE MARQUES 

DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

8993-56.2008.811.0006, Protocolo 82505, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53768 Nr: 2193-80.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CELSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VICARI WEISSHEIMER - 

OAB:8914-OAB/MT, ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

2193-80.2006.811.0006, Protocolo 53768, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85396 Nr: 1004-62.2009.811.0006

 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: CILENE RAMOS DA SILVA, ROSÂNGELA BARBOSA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

1004-62.2009.811.0006, Protocolo 85396, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160222 Nr: 8002-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

8002-07.2013.811.0006, Protocolo 160222, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 234255 Nr: 4001-03.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos por HORIZONTE ENGENHARIA 

LTDA, nos quais se insurge contra a sentença que julgou improcedentes 

os pedidos da inicial.

Certificou-se a tempestividade recursal à fl. 55.

Manifestação do embargado nas fls. 57/63.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Restituam-se os prazos;

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146234 Nr: 4427-25.2012.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 
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OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988, 

PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

THAMEYA LOURENÇO BARBOSA SILVA - OAB:297.478/SP, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256

 Vistos, etc.

Inconformada com a decisão que acolheu parcialmente a exceção de 

pré-executividade, a exequente interpôs Agravo de Instrumento 

(1011307-87.2019.8.11.0000), informando a interposição recursal nas fls. 

221/236, bem como requer a reconsideração da decisão proferida por 

este Juízo.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

A razão da decisão objurgada foi devidamante explicitada nas fls. 

209/210, não merecendo reconsideração.

Outrossim, a exequente não trouxe aos autos qualquer elemento que 

pudesse ensejar a retratação deste Juízo.

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) INDEFERIR a reconsideração pretendida, pelas razões acima expostas, 

mantendo-se incólume o decisum de fls. 209/210;

b) Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n°. 

1011307-87.2019.8.11.0000, vez que a contiuidade da presente execução 

causaria tumulto processual;

c) Aportando aos autos o desfecho do recurso acima mencionado, 

imediatamente conclusos;

d) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 168924 Nr: 5369-86.2014.811.0006

 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: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, CONTATO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ ROBERTO HENRIQUE 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449

 istos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos por PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO, 

nos quais se insurge contra decisão que deferiu o pedido de tutela de 

urgência.

Tempestividade recursal certificada na fl. 148.

Manifestação do embargado nas fls. 162/163.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

A razão da decisão foi suficientemente explicitada no decisum embargado, 

não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Agravo de Instrumento (cujo 

recurso foi interposto pelo embargante).

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne 

a contestação apresentada pelo curador especial;

c) Após, conclusos;

d) Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9063 Nr: 416-41.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA SÔNIA 

ALVES, para devolução dos autos nº 416-41.1998.811.0006, Protocolo 

9063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 9074-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO NOBRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GASPAR SCHMIDT, 

para devolução dos autos nº 9074-63.2012.811.0006, Protocolo 150331, 

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

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 6628-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA DE FÁTIMA 

DA CRUZ SOBRINHO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há 

nos autos informação do pagamento das RPV’s (fls. 275/277).

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 indicadas 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 Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190380 Nr: 8516-86.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342
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 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informação nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa (fls. 33/34).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito 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) Sem honorários;

c) Custas pelo Executado;

d) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

20/21);

e) Transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101469 Nr: 6565-33.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRYSCYLLA PEREIRA SIMÃO - 

OAB:12385, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 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 

ANDREIA SANT’ANA DE CASTRO VASCONCELOS, na qual houve 

sequestro dos valores devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com 

liberação integral nas contas bancárias das credoras (fls. 74 e 76).

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) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

c) Sem custas e sem honorários;

 d) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES 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. 1000191-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:POLIANA 

RODRIGUES 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 24 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: 1000192-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000192-17.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCICLEIA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/03/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 24 

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: 1002892-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003069-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO PEREIRA DAS NEVES (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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003069-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXSANDRO PEREIRA DAS 

NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

junho de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004253-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATROCINIO MODESTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 73 de 777



REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/11/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004253-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATROCINIO MODESTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS ACERCA DAS CERTIDÕES RETRO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER PERTINENTE, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005565-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RONE RODRIGUES DE 

MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

novembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DA GAMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), 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), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ROCHA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), 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), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004702-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GUILLERMO RAMALLO GUEVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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: 27/02/2020 

16:00 (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: 1000965-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 

16:15 (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: 1002037-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DARVIN RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 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: 1000343-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (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: 1000088-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCY RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000088-25.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCY RIBEIRO DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Recebo a emenda a inicial, passando a análise do 

pedido formulado a titulo de tutela de urgência. Segundo consta da inicial, 

a Requerente está em tratamento desde novembro de 2019, quando 

descobriu um aneurisma cerebral e veio ao Judiciário em razão de ter 

solicitação para realização de determinados exames/procedimentos 

negados pela Requerida. Segundo documento acostado junto da inicial, a 

Requerida negou realizar os procedimentos descritos nas guias n. 

000080697443 e 000081214494, questionando o médico subscritor quanto 

a escolha dos procedimentos a serem utilizados no tratamento da 

Requerente. Desse modo, a Requerente vem ao judiciário requerer e 

concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar às Requeridas 

que autorizem, custeiem e disponibilizem os procedimentos descritos pelo 

médico de assiste a Requerente. É o relatório. Decido. 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. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, resta evidente a 

probabilidade do direito, posto que a Requerente teve o tratamento 

prescrito por médico especializado, sendo o mais indicado para tratar e 

conter os efeitos da doença a qual a Requerente está acometida, e ainda, 

o plano de saúde da Requerente prevê cobertura ampla para tratamentos 

que se fizerem necessários. Doutro norte, o rol previsto pela ANS é 

apenas exemplificativo, não subordinando em absoluto, posto que a 

necessidade do paciente, mediante prescrição médica é que deve ser 

analisada. Insta registrar ainda, que em sede de direitos do consumidor e 

de contratos de adesão, a interpretação das cláusulas deve ser feita de 

modo mais favorável ao consumidor, sem prejuízo, ainda, do uso do 

princípio da razoabilidade. Assim, havendo previsão no contrato de que 

serão prestados aos usuários do plano serviços médicos, auxiliares e 

hospitalares, além de tratamentos na medida em que sejam necessários 

para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica (artigo 

12, inciso II, alínea d, da Lei nº 9.656/98), temos que os procedimentos 

indicados pelo médico que está diretamente no direcionamento do 

tratamento da Requerente, seja o correto. Nesse sentido tem se 

manifestado a jurisprudência atual, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Negativa de 

cobertura à procedimento de aletrocunvulsoterapia em ambiente hospitalar 

para tratamento de anorexia grave com quadro de desnutrição 

proteico-calórica, desidratação e distúrbio hidroeletrolítico, correndo risco 

de vida, sob o argumento de não haver previsão no rol da ANS. Sentença 

de procedência Dano moral fixado em R$ 7.000,00. Apelante que alega 

que inexiste a obrigação de cobrir o tratamento por não constar registrado 

no rol da ANS. Prescrição médica para o tratamento da enfermidade. 

Saúde que constitui direito fundamental assegurado por normas 

constitucionais de aplicação imediata. Garantia da dignidade da pessoa 

humana. Descabida a limitação de ordem formal. Rol da ANS que possui 

cinho exemplificativo. Precedentes desta Corte. É abusiva a cláusula 

contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento 

imprescindível. O plano pode limitar as doenças que possuem a cobertura, 

mas cabe ao médico deliberar sobre a melhora terapia a ser utilizada 

Sumula 340 dp TJERJ. Precedentes do STJ e desta Corte. Falha no 

atendimento. Injusta recusa de cobertura. Dano moral in re ipsa. Enunciado 

sumular n. 339 do TJERJ. Valor indenizatório fixado que atende aos 

princípios da razoabilidade e proposrcionalidade e não deve ser 

modificado. Sumula n. 343 do TJERJ. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO DO RÉU e majorado os honorários em sucumbência recursal. 

(TJ-RJ – APL: 02198575020178190001. Relator: Des(a). EDUARDO DE 

AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL). Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade nem tão 

pouco de possível prejuízo às Instituições ora Requeridas, pois que nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser revogada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela Requerente e determino que 

as Requeridas que autorizem, custeiem e disponibilizem os procedimentos 

descritos pelo médico de assiste a Requerente, descritos nas guias de 

serviço n. 000080697443 e 000081214494, o prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contados da intimação 

desta decisão. 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, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCY RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: 03/03/2020 

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: 1000203-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA INOCENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-46.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOANA 

INOCENCIA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 24 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
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Processo Número: 1000206-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000206-98.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SUELE 

APARECIDA BRITO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

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: 12/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 24 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: 8012029-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-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))

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS MANIFESTE SOBRE O 

QUE ENTENDER DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO PARTE PARA QUE NO PRAZO LEGAL MANIFESTE SOBRE A 

PETIÇÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 2019. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Desse modo, expeça-se 

alvará para levantamento integral dos valores bloqueados em favor da 

Exequente, devendo observar os dados bancários já informados nos 

autos pelo seu patrono. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 2019. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 13/06/2017 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESIKA ORTIZ DE ABREU OAB - MT25323/O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000207-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MONISE FONTES 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESIKA ORTIZ DE ABREU, 

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO POLO PASSIVO: OI 

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: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 
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14:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 24 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: 1001091-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RIVELINO DA CRUZ SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78216-900 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000965-96.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 14.970,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : 

REQUERENTE: ADMILSON JOSE DA SILVA : ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO : REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN BLOCO C, 508, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo 

passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 16:15 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: 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). 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. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 24 de janeiro de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (G.M.C.R)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCY RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000088-25.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCY RIBEIRO DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Recebo a emenda a inicial, passando a análise do 

pedido formulado a titulo de tutela de urgência. Segundo consta da inicial, 

a Requerente está em tratamento desde novembro de 2019, quando 

descobriu um aneurisma cerebral e veio ao Judiciário em razão de ter 

solicitação para realização de determinados exames/procedimentos 

negados pela Requerida. Segundo documento acostado junto da inicial, a 

Requerida negou realizar os procedimentos descritos nas guias n. 

000080697443 e 000081214494, questionando o médico subscritor quanto 

a escolha dos procedimentos a serem utilizados no tratamento da 

Requerente. Desse modo, a Requerente vem ao judiciário requerer e 

concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar às Requeridas 

que autorizem, custeiem e disponibilizem os procedimentos descritos pelo 

médico de assiste a Requerente. É o relatório. Decido. 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. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, resta evidente a 

probabilidade do direito, posto que a Requerente teve o tratamento 

prescrito por médico especializado, sendo o mais indicado para tratar e 

conter os efeitos da doença a qual a Requerente está acometida, e ainda, 

o plano de saúde da Requerente prevê cobertura ampla para tratamentos 

que se fizerem necessários. Doutro norte, o rol previsto pela ANS é 

apenas exemplificativo, não subordinando em absoluto, posto que a 

necessidade do paciente, mediante prescrição médica é que deve ser 

analisada. Insta registrar ainda, que em sede de direitos do consumidor e 

de contratos de adesão, a interpretação das cláusulas deve ser feita de 

modo mais favorável ao consumidor, sem prejuízo, ainda, do uso do 

princípio da razoabilidade. Assim, havendo previsão no contrato de que 

serão prestados aos usuários do plano serviços médicos, auxiliares e 

hospitalares, além de tratamentos na medida em que sejam necessários 

para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica (artigo 

12, inciso II, alínea d, da Lei nº 9.656/98), temos que os procedimentos 

indicados pelo médico que está diretamente no direcionamento do 

tratamento da Requerente, seja o correto. Nesse sentido tem se 

manifestado a jurisprudência atual, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Negativa de 

cobertura à procedimento de aletrocunvulsoterapia em ambiente hospitalar 

para tratamento de anorexia grave com quadro de desnutrição 

proteico-calórica, desidratação e distúrbio hidroeletrolítico, correndo risco 

de vida, sob o argumento de não haver previsão no rol da ANS. Sentença 

de procedência Dano moral fixado em R$ 7.000,00. Apelante que alega 

que inexiste a obrigação de cobrir o tratamento por não constar registrado 

no rol da ANS. Prescrição médica para o tratamento da enfermidade. 

Saúde que constitui direito fundamental assegurado por normas 

constitucionais de aplicação imediata. Garantia da dignidade da pessoa 

humana. Descabida a limitação de ordem formal. Rol da ANS que possui 

cinho exemplificativo. Precedentes desta Corte. É abusiva a cláusula 

contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento 
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imprescindível. O plano pode limitar as doenças que possuem a cobertura, 

mas cabe ao médico deliberar sobre a melhora terapia a ser utilizada 

Sumula 340 dp TJERJ. Precedentes do STJ e desta Corte. Falha no 

atendimento. Injusta recusa de cobertura. Dano moral in re ipsa. Enunciado 

sumular n. 339 do TJERJ. Valor indenizatório fixado que atende aos 

princípios da razoabilidade e proposrcionalidade e não deve ser 

modificado. Sumula n. 343 do TJERJ. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO DO RÉU e majorado os honorários em sucumbência recursal. 

(TJ-RJ – APL: 02198575020178190001. Relator: Des(a). EDUARDO DE 

AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL). Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade nem tão 

pouco de possível prejuízo às Instituições ora Requeridas, pois que nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser revogada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela Requerente e determino que 

as Requeridas que autorizem, custeiem e disponibilizem os procedimentos 

descritos pelo médico de assiste a Requerente, descritos nas guias de 

serviço n. 000080697443 e 000081214494, o prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contados da intimação 

desta decisão. 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, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178145 Nr: 1094-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos etc;

Considerando a participação desta Magistrada no II Fórum Nacional de 

Juízes Criminais – FONAJUC, que realizar-se-á em Brasília – DF, de 15 a 

17 de Março, devidamente autorizada pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (Exp. CIA nº 

002470-94.2018.8.11.0000), REDESIGNO a audiência para oitiva da 

testemunha LUCAS BACA DE BRITO, para o dia 27 de Junho de 2018, às 

13h30min.

 Intimem-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253349 Nr: 6437-95.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, GILSON 

JULIANO SILVA DO PRADO, ALISSON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT", DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10.631

 Intimar o advogado do denunciado Thiago Elpidio Silva Pinho, o Dr. Diego 

Jesus Aparecido Ribeiro, para que apresente memoriais finais nos autos 

dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249450 Nr: 3696-82.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDO, CFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLERISTON MIRANDA ROCHA 

- OAB:37451/GO

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar AS ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201684 Nr: 4498-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS WILLIAN SILVA DA CRUZ, ADENILSON 

ESTACIO DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 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", JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS Em favor do denunciado WELLINGTON 

DA SILVA DE JESUS no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246367 Nr: 1344-54.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DOS SANTOS MEMORIA, ROGER 

ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, MARLUCIA 

ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 21059, THIAGO MAURICIO 
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RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 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, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, PARA 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA TIAGO PENHA LARA, NOS TERMOS DA 

PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256777 Nr: 8844-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JUNIOR SANTOS LOURENÇO, 

BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563, RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - 

OAB:27506/O

 Processo nº 8844-74.2019.811.0006 - Cód. 256777

Vistos.

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 

06/02/2020, às 14h20, 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 dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Concedo aos acusados o direito de apresentar seu rol de testemunhas até 

10 (dez) dias anteriores a audiência de instrução e julgamento para a 

devida intimação ou expedição de carta precatória, ou trazê-las para a 

devida oitiva sem arrolamento prévio na data designada para audiência, 

neste caso, sem que haja intimação das mesmas por este Juízo. No 

sentido:

“não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa 

prévia, formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori; 

tampouco há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em 

busca da verdade real e diante da impossibilidade de contato do defensor 

público com o acusado” (REsp 1443533, rel. min. Maria Thereza de Assis 

Moura, 6ª Turma, j. 23/06/2015).

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de seus respectivos patronos, constando do mandado a 

possibilidade de se indicar as testemunhas aos nobres defensores, ou de 

trazê-las para a audiência, independente de intimação e arrolamento 

prévio.

Notifique-se o MP e intimem-se a Defesa dos acusados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001656-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BROCH MENEGUETTI E CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001656-50.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: BROCH 

MENEGUETTI E CIA LTDA Vistos etc. INDEFIRO o pedido de continuidade 

em relação aos honorários, tendo em vista que a execução destes deve 

ser requerida em autos apartados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001615-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO PEDROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001615-83.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JOSE PAULO 

PEDROSO DE SOUZA Vistos etc. INDEFIRO o pedido em relação aos 

honorários, tendo em vista que a execução destes deve ser requerida em 

autos apartados. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001681-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO CORREA LUBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001681-63.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ZEFERINO 

CORREA LUBER Vistos etc. INDEFIRO o pedido em relação aos honorários, 

tendo em vista que a execução destes deve ser requerida em autos 

apartados. Intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do 

débito, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001653-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001653-95.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: CELIA REGINA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos, etc. Defiro o pedido 

de id. 28240254. Expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá, 

com o intuito de citação da parte executada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000210-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA SERVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000210-75.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MARIA JOSEFA 

SERVI Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 24619780. Expeça-se carta para 

citação conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000691-09.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO 

DA SILVA Vistos etc. Indefiro o pedido de id.24679143, tendo em vista que 

cabe a parte exequente diligenciar a procura de bens passiveis de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001175-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOURENCO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001175-53.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: RONALDO LOURENCO DO PRADO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Especifiquem 

as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, 

em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos 

conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão 

fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e 

julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem 

prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000002-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINE DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000002-28.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ELIANE CRISTINE DA COSTA MAGALHAES Vistos, etc. 

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001571-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001571-64.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: EDUARDA 

STHEFANI ZEILINGER Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 24831054. 

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito devido, 

no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001609-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001609-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JESSICA THAIS DE 

ALMEIDA FERREIRA Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 24830283. Intime-se 

a parte executada para efetuar o pagamento do débito devido, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001457-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THARLISSON PATRIKE SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE MATOS DE MELO SOUSA OAB - MA15332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYANNE CHAVES SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001457-62.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): THARLISSON PATRIKE SOUSA OLIVEIRA REU: MAYANNE 

CHAVES SILVA Vistos, etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para 

se manifestar acerca do termo de audiência mencionado na certidão de id. 

23651594, no prazo legal, sob pena de extinção. Às providências. 

Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS FREITAS MENEZES (EXECUTADO)

ELEMAR DA SILVA SIMONINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001454-73.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: ELEMAR DA SILVA SIMONINI, ADONIAS FREITAS MENEZES 

Vistos, etc. Diante do recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça no id. 

25784944, cumpra-se integralmente a decisão de id. 17104368. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001305-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001305-14.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO REU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão negativa de id. 25044151, no prazo legal. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001665-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROZENDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001665-46.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): GERSON ROZENDO DE ARRUDA REU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT Vistos etc. Diante da 

manifestação do Dr. Rafael nos autos, destituo o mesmo e nomeio como 

perito do Juízo o médico Dr. Manoel Loureiro Neto, localizado na Rua 

Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, fone: (65) 3336-2426, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001708-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCENIA DE SOUSA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001708-46.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: EUCENIA DE 

SOUSA PINHEIRO Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001137-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001137-12.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOAO ROBERTO YANO REU: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. Vistos etc. Recebo a Apelação e as Contrarrazões. 

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001736-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORES ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001736-48.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: CORES 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu o pedido de continuidade em relação aos honorários 

nos mesmos autos. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que na 

legislação pátria inexiste pedido de reconsideração, notadamente quando 

não há previsão legal, sendo tal instituído utilizado como forma de rever 

decisão que já fora matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona 

questões que sejam cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo 

que o artigo 505, do mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz 

decidirá novamente questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para 

rever aquilo que já fora decidido, não demonstrada presunção de análise 

profunda dos autos, notadamente quando as decisões em casos como 

este são emanadas de forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento 

existe o instituto da preclusão pro judicato podendo ser compreendida 

como preclusão para o juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível 

novo reexame. A doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: 

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a 

jurisprudência tem decidido da seguinte maneira: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO DESPROVIDO. Inequívoca a preclusão pro judicato quando a 

matéria na qual se baseia o agravante já foi objeto de julgamento e 

afastada em recursos anteriores”. (TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João 

Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 25/01/2012, P: 13/02/2012). 

Ademais, no Código de Processo Civil existem recursos cabíveis em 

decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, esta poderá interpor 

o recurso adequado visando reformar a decisão que não é passível de 

reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 

0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Dessa forma, para evitar tumulto 

nos autos e ante a inexistência de previsão legal na legislação vigente 

para reconsideração, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1001734-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALLONETTO & VENEZIANO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001734-78.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: GALLONETTO & 

VENEZIANO LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração 

da decisão que indeferiu o pedido de continuidade em relação aos 

honorários nos mesmos autos. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que 

na legislação pátria inexiste pedido de reconsideração, notadamente 

quando não há previsão legal, sendo tal instituído utilizado como forma de 

rever decisão que já fora matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona 

questões que sejam cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo 

que o artigo 505, do mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz 

decidirá novamente questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para 

rever aquilo que já fora decidido, não demonstrada presunção de análise 

profunda dos autos, notadamente quando as decisões em casos como 

este são emanadas de forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento 

existe o instituto da preclusão pro judicato podendo ser compreendida 

como preclusão para o juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível 

novo reexame. A doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: 

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a 

jurisprudência tem decidido da seguinte maneira: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO DESPROVIDO. Inequívoca a preclusão pro judicato quando a 

matéria na qual se baseia o agravante já foi objeto de julgamento e 

afastada em recursos anteriores”. (TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João 

Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 25/01/2012, P: 13/02/2012). 

Ademais, no Código de Processo Civil existem recursos cabíveis em 

decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, esta poderá interpor 

o recurso adequado visando reformar a decisão que não é passível de 

reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 

0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Dessa forma, para evitar tumulto 

nos autos e ante a inexistência de previsão legal na legislação vigente 

para reconsideração, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte autora para 

juntar planilha atualizada do débito principal, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000962-18.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: EDSON SANCHES Vistos, 

etc. Defiro o pedido de id. 24730140. Intime-se a parte executada, por meio 

do seu patrono da penhora e avaliação realizada nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. SYLVANA ZANIN EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JANETE SYLVANA ZANIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000029-45.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: J. SYLVANA ZANIN 

EIRELI - EPP, JANETE SYLVANA ZANIN Vistos, etc. Do postulado de id. 

22595028 a parte autora pugnou pela aplicação de medidas de exceção, 

quais sejam retenção de CNH e bloqueio via cartão de crédito, com o 

intuito de viabilizar a satisfação do crédito. Pois bem. Embora as medidas 

coercitivas e indutivas atípicas sejam admitidas pela legislação, não 

merece acolhida a pretensão, pois, no presente caso, a retenção da CNH 

e passaporte, e o bloqueio do cartão de crédito afiguram 

desproporcionais, haja vista que não há qualquer indicativo de que tais 

providências contribuirão para o cumprimento da obrigação. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE 

CNH, SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. (...). Embora as medidas 

coercitivas e indutivas atípicas sejam admitidas pela legislação, conforme 

o art. 139, IV, do CPC, a apreensão da CNH, suspensões do cartão de 

crédito e a indisponibilidade de bens do executado, no presente caso, 

mostra-se desproporcional, haja vista que não há qualquer indicativo de 

que a medida contribuirá para o cumprimento da obrigação. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJ – RS – AI – 70080798119 – data da 

publicação: 31/05/2019). Desta forma, indefiro o pedido de id. 22595028. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000788-09.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA Vistos, etc. Verifica-se que a Defensoria 

Pública foi intimada a se manifestar, contudo, só deu ciência nos autos. 

Vislumbra-se que o despacho exarado no id. 16501249 nomeia a 

Defensoria Pública para defender os interesses da parte requerida. 

Portanto, intime-se a Defensoria Pública, pessoalmente, para se manifestar 

nos autos no prazo legal. Às providências. Diamantino, 24 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001473-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LACERDA BORGES (EXECUTADO)

MARCOS LACERDA BORGES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001473-16.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARCOS LACERDA 

BORGES - ME, MARCOS LACERDA BORGES Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE 

CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

- SICREDI OURO VERDE MT em face de MARCOS LACERDA BORGES ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 26590494, 

as partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições 

encontram-se estampadas em postulado de id. 26590494, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 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.: 139303 Nr: 3266-36.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenildo Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranmar Santyago Alves 

Amorim Santos - OAB:OAB/MT 21.910/O

 Código n. 139303

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 13 de julho de 

2020, às 15h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 07 de outubro de 2019.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010085-96.2009.8.11.0005 REQUERENTE: GILSANA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE 

LTDA Vistos, etc. Tendo em vista os princípios que regem o juizado 

especial, especificamente o da economia processual e celeridade, é 

obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não 

cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando subsidiariamente o 

CPC. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, 

denotando a celeridade que deve reger os procedimentos do JEC, sem 

prejuízo da parte que não conhece o endereço do outro litigante optar pela 

justiça comum, nos termos do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95. Assim, 

concedo o prazo de 10 dias para que a parte indique o correto endereço 

da parte requerida, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

junho de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

 

Intimar a procuradora do exequente para retirar Certidão expedida.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1001454-10.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: GILSON FERREIRA DE ARRUDA 

EXECUTADO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual a parte exequente pugna pelo 

pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada em 

sentença Irresignada, a parte executada interpôs recurso inominado 

alegando a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da 

obrigação de fazer, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade da 

multa pelo descumprimento, tese que foi acolhida pela Egrégia Turma 

Recursal. No entanto, mesmo após o resultado do acórdão, a parte 

exequente comparece aos autos requerendo a intimação pessoal da parte 

executada para o pagamento do valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e 

setecentos reais) referente a multa pelo descumprimento da obrigação de 

fazer.. Pois bem. O pedido não merece guarida, uma vez que a multa 

somente passa a incidir após a intimação pessoal da executada, o que 

não ocorreu nos autos. Além disso, ainda que o pedido do exequente 

fosse deferido nesta fase processual, não haveria a incidência da multa, 

pois a obrigação já foi cumprida pela executada. Dessa forma, indefiro o 

pedido da parte exequente e registro que caso haja novo pedido nesse 

sentido, será aplicada multa por litigância de má fé em seu desfavor, uma 

vez que o acórdão já reconheceu a inexigibilidade da multa ante a 

ausência de intimação pessoal de executada. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002592-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO E CONFECCOES SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI ARANEGA DE PAULA OAB - PR75906 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/02/2020 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001847-61.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALLEX DIECKMAN PONDE DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Augusto Mario, s/n, Bairro Alto Paraguai, Cidade de Alto Paraguai - MT, 

CEP: 78000-000. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001847-61.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALLEX DIECKMAN PONDE DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Augusto Mario, s/n, Bairro Alto Paraguai, Cidade de Alto Paraguai - MT, 

CEP: 78000-000. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001663-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LUNA CERQUEIRA OAB - PE00925 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001663-08.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EVANDRO LUIZ DALLABRIDA 

REQUERIDO: TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONINO MALHEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000971-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ANTONINO 

MALHEIRO FILHO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a 

regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O reclamante alega, em síntese, 

que é filho e herdeiro do de cujus "SERGIO ANTONIO MALHEIRO", falecido 

em 14.07.2005, vítima de acidente automobilístico e, que nessa condição, 

tem direito ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que já esgotou 

todos os meios na esfera administrativa de recebimento da indenização, 

contudo, sem lograr êxito. Assim, requer a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório-DPVAT no importe de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação sustentando questões preliminares, e no mérito sustenta que 

o pagamento foi devidamente realizado judicialmente à companheira do “de 

cujos”, pois à época do sinistro, estava em vigor a Lei 6.194/74, com as 

alterações realizadas pela Lei 8441/92, a qual, em seu artigo 4º, caput, 

primeira parte, estabelecia que o beneficiário da indenização, no caso de 

morte, seria o cônjuge sobrevivente, havendo ainda a equiparação a 

companheira, e, somente na falta deste, é que caberia aos herdeiros a 

pretensão, e que por ter havido o pagamento integral, pugna pela 

improcedência da ação. Afasto inicialmente a preliminar de prescrição da 

pretensão autoral, uma vez que muito embora o prazo prescricional seja 

de três anos, contados da data em que ocorreu o sinistro, é certo que 

sendo o beneficiário absolutamente incapaz à época dos fatos, o prazo 

prescricional fica suspenso, conforme disposto no art. 198, I, do Código 

Civil. Na hipótese dos autos, o autor atingiu a maioridade em 2019, ano de 

interposição da presente ação. A preliminar de ilegitimidade ativa se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. Julgo o mérito. O Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

(DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais independentemente 

da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, 

inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no 

nosso ordenamento jurídico. Foi instituído para cobrir indenização aos 

beneficiários dos que vierem a óbito ou a quem sofrer lesões em 

decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores em via 

terrestre, cumprindo simples formalidades junto à seguradora, inclusive 

comprovando o fato mediante simples Boletim de Ocorrência; laudo de 

exame de corpo de delito e outros dados fáceis de providenciar 

consoante determinação legal. Em análise aos autos, verifica-se que o pai 

do autor, Sr. SERGIO ANTONIO MALHEIRO, faleceu em 14/07/2005, em 

decorrência de acidente automobilístico (conforme BO de id. 21704984 – 

p. 1/4 e atestado de óbito de id. 21704982). Com efeito, o art. 4° da Lei n° 

6.194/74, em sua redação original em vigor à época dos fatos, tratava dos 
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legitimados para postular indenização do seguro DPVAT, dispondo da 

seguinte forma: “Art. 4º A indenização no caso de morte será paga, na 

constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos 

herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à 

vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados. 

(Vide Medida nº 340, de 2006) Parágrafo único. Para os fins deste artigo a 

companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei 

Previdenciária”. Somente após com a redação trazida pela Lei n° 

11.482/2007 que o pagamento da indenização em questão passou a ser 

paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil. Entretanto, no 

caso dos autos, conforme já anotado, o pai do autor faleceu em 

14/07/2005, época onde a indenização do seguro obrigatório DPVAT, na 

ocorrência do falecimento da vítima, deveria ser paga em sua totalidade ao 

cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. No caso 

em tela, a parte ré comprovou, através da cópia dos autos do processo n° 

0003653-38.2005.8.11.0071, que tramitou perante a Comarca de Cuiabá, 

que a companheira do falecido à época dos fatos, Sra. Consuelo de 

Fátima Rodrigues Vanni, recebeu integralmente a indenização que fazia 

jus à época, no valor de R$ 15.366,08, conforme se verifica da cópia do 

referido processo que fora juntada aos autos pela parte ré. Portanto, in 

casu, considerando que a companheira do de cujus à época dos fatos, 

que figurava naquele momento como a única parte legítima beneficiária 

apta a requerer a indenização, já recebeu os valores correspondentes ao 

seguro DPVAT perquirido na presente ação, não há que se falar em direito 

do autor em receber a indenização pleiteada. Nesse sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO - DETERMINAÇÃO DO 

STJ - SEGURO DPVAT - MORTE DA VÍTIMA - BENEFICIÁRIOS - - CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE - LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - ARTIGO 4º DA 

LEI 6.194/74 - ILEGITIMIDADE DOS DEMAIS HERDEIROS - ACÓRDÃO 

REFORMADO. Em decisão de Agravo de Instrumento, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça anulou acórdão de julgamento de recurso de apelação, 

determinando seu rejulgamento, ao TJMG, cabendo o cumprimento da 

ordem do art. 4º da Lei nº 6.194/74, em sua redação originária, vigente ao 

tempo do acidente que causou a morte do segurado, elegeu o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente como beneficiário da integralidade da 

indenização secur i tá r ia .  Comprovada a  ex is tênc ia  de 

cônjuge/companheira, cabe a ela a indenização pelo seguro DPVAT. 

(TJ-MG - AC: 10056102353762002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019) Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro o pedido de gratuidade à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001940-24.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ARLETE PEREIRA DE BARROS 

REQUERIDO: IVANILDO GOMES DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 26562369 - 

pág. 1, a parte reclamada não se dignou em comparecer àquela assentada 

e nem apresentar qualquer justificativa, tampouco contestou a ação, razão 

pela qual DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Assim, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da 

inicial, bem como da inexistência de qualquer fato que coloque em dúvida o 

direito da parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 464,00 (quatrocentos 

e sessenta e quatro reais), referente às compras de salgados que 

realizou junto a requerente, com correção monetária pelo INPC desde o 

inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação. Desta forma, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada requerido, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001636-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001636-93.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARINA GOMES DE ARRUDA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 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 de cobrança para reposição de subsídios proposta por 

Marina Gomes de Arruda em desfavor do Município de Diamantino - MT. A 

autora é servidora do quadro do Município de Diamantino e postula pela 

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 Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da 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. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 
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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. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001631-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001631-71.2017.8.11.0005. AUTOR(A): EDEVALDO PEDROSO DE 

BARROS FILHO REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

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 de cobrança para reposição de 

subsídios proposta em desfavor do Município de Diamantino - MT. A autora 

é servidora do quadro do Município de Diamantino e postula pela 

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 Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da 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. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência 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. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001639-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI ASCARI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001639-48.2017.8.11.0005. AUTOR(A): VALDELI ASCARI SILVA REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme 

os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 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 de cobrança para reposição de subsídios proposta em desfavor do 

Município de Diamantino - MT. A autora é servidora do quadro do Município 

de Diamantino e postula pela 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 Diamantino, com a publicação da Lei 

Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos profissionais da 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. Além disso, além da lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV, 

houve também a reestruturação da carreira dos demais servidores 

Municipais através da Lei Municipal nº. 521/2003 após a implementação. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência 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. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 
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baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001625-64.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ROSICLEIA SILVEIRA 

MONTALVAO KONRAD REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. 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 de cobrança para 

reposição de subsídios proposta em desfavor do Município de Diamantino - 

MT. A autora é servidora do quadro do Município de Diamantino e postula 

pela 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 Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da 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. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência 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. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001637-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001637-78.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ELZA LINA PEREIRA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 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 de cobrança para reposição de subsídios proposta em 

desfavor do Município de Diamantino - MT. A autora é servidora do quadro 

do Município de Diamantino e postula pela 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 Diamantino, com a 

publicação da Lei Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de 

cargos, carreiras e vencimentos, dos profissionais da 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. Além disso, além da lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV, 

houve também a reestruturação da carreira dos demais servidores 

Municipais através da Lei Municipal nº. 521/2003 após a implementação. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência 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. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 004/2020

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

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

ETC.

CONSIDERANDO que foi noticiado a este juízo que a servidora L. M. C. L. 

T. B. tratava de assuntos particulares durante o horário do expediente e 

que também poderia estar cumprindo carga horária aquém da estabelecida 

legalmente e em desconformidade com laudo de readaptação de função;

CONSIDERANDO que foi instaurada sindicância investigatória para 

apuração de eventual violação dos deveres funcionais descritos no artigo 

143, incisos I e X, e prática da infração disciplinar descrita no artigo 144, 

inciso XV, ambos da Lei Complementar nº 04/90 (Portaria n. 043/2018 – 

autos de cód. 197590 – n. 7578-27.2017.811.0037);

CONSIDERANDO que a Comissão Processante elaborou termo de 

indiciamento convertendo a sindicância investigatória em disciplinar, 

atribuindo à requerida somente a responsabilidade pela violação do dever 

descrito do artigo 143, inciso X, da Lei Complementar 04/90;

CONSIDERANDO que nos autos da sindicância disciplinar concluiu-se que 

a servidora requerida agiu com negligência por diversas vezes ao não 

cumprir integralmente sua carga horária, estando em débito com o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso no total de 692 horas e 15 minutos, ou seja, 

86,5 dias de faltas;

CONSIDERANDO que a conduta praticada pela servidora pode configurar, 

a princípio e em tese, violação ao artigo 143, inciso X, que estabelece o 

dever do funcionário em ser assíduo e pontual ao serviço, bem como 

abandono de cargo (art. 165, da LC 04/90), ambas passíveis de aplicação 

da penalidade de demissão, nos termos do artigo 159, incisos II e III, do 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o teor da decisão de fls. 244/248, que determinou a 

instauração de apuração de Processo Administrativo Disciplinar em face 

da servidora;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR contra a servidora L. M. C. L. T. B., Técnica Judiciária, 

matrícula xxxx, nos termos do artigo 10, inciso III, e artigo 11, ambos do 

Provimento nº 005/2008-CM e artigo 173 da Lei Complementar Estadual nº 

04/90, para a apuração da violação do dever previsto no artigo 143, inciso 

X, da LC 04/90, que estabelece o dever do funcionário em ser assíduo e 

pontual ao serviço, bem como abandono de cargo descrito no art. 165, da 

LC 04/90, ambas condutas passíveis de aplicação da penalidade de 

demissão, nos termos do artigo 159, incisos II e III, do Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - DESIGNAR para compor a Comissão Processante os servidores 

Marina Soares Vital Borges, Eloina Maria Bomfim e Nelson Luiz dos 

Santos, sob a presidência da primeira servidora.

Art. 3º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento 

nº 05/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências 

deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos 

afins.

Art. 4º - ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

do procedimento e apresentação do relatório, com possibilidade de 

prorrogação, mediante justificativa, nos termos do artigo 29 do Provimento 

nº 05/2008/CM.

 Publique-se, cientifique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002483-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. O. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE KAROLINA MACHADO DE JESUS OAB - 069.730.361-63 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de sua advogada constituída DOUTORA 

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB/MT 18941 para juntar aos autos os 

documentos pessoais do Senhor Ricardo Luan Queiroz Bispo, para fins de 

expedição de Mandado de Averbação, haja vista que o documento juntado 

sob o id. 15649332 se encontra ilegível.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014404-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PETER MAHY (REQUERENTE)

SANDRA DAISY MAHY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DE NORONHA OAB - MT0022027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DESIE MAHY (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: 1014404-40.2017.8.11.0041.s 

Vistos etc. Trata-se de ação de interdição proposta por Sandra Daisy 

Mahy Rodrigues (residente em Cuiabá/MT) e André Peter Mahy (residente 

em Primavera do Leste), ambos filhos da requerida Sra. Therezinha Desie 

Mahy. Recebida a inicial, nomeando-se os requerentes curadores 

provisórios de Therezinha, ficou designada a audiência de entrevista (ID 

Num. 7267970 - Pág. 1), que foi realizada no ID Num. 9129208 - Pág. 1/2. 

Realizou-se estudo psicossocial na residência da autora Sandra (ID Num. 

12501526 - Pág. 2). Desse modo, dando prosseguimento ao feito, 

considerando que decorreu o prazo para que a interditanda constituísse 

advogado, nomeio em seu favor a Defensoria Pública para o exercício no 

múnus de curadora provisória (art. 752, § 2º, do CPC). Dê-se vista à 

instituição. Outrossim, considerando que o estudo psicossocial na 

residência de André não se efetivou consoante andamento da carta 

precatória de nº 1007025-26.2018.8.11.0037, a qual foi devolvida, 

conforme verificado nesta oportunidade pelo sistema Pje (ID Num. Num. 

18859016 - Pág. 34), determino a realização do referido estudo pela 

equipe técnica do Juízo, no prazo de 40 dias. Considerando o 

procedimento previsto em Lei (art.753, do CPC) e que o Poder Público 

Municipal, por meio do ofício nº 363/2018/GAB/SMS/SUS/, informou a 

indisponibilidade dos médicos da Secretaria Municipal de Saúde em 

realizar perícia judicial, bem como diante da possibilidade de indicação de 

perito pelas partes (art. 471, do CPC), intimem-se os autores para a 

escolha e indicação de perito e, após, vista à Defensoria Pública para se 

manifestar. Juntado o estudo e com a manifestação das partes acerca do 

perito indicado, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Dê-se 

ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Primavera do Leste, 

03/12/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002981-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

P. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO MAHNIC (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Aline Braff Mahnic (HERDEIRO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS OAB - 801.775.141-91 

(REPRESENTANTE)

P. E. M. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Intimar a herdeira Aline Braff Mahnic, através de seus advofgados, para 

manifestar sobre as primeiras declarações no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006986-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR TEREZINHA DALMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENO PODOLAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 02/04/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 24 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

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

Processo Número: 1001781-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006907-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 06/04/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 24 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007983-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (REQUERENTE)

J. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 06/04/2020 às 14h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 24 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

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

Processo Número: 1006733-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. V. C. R. M. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de suas advogadas constituídas ante a 

tentativa infrutífera em localizar o requerido (id. 28025091).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158403 Nr: 8315-98.2015.811.0037

 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: KBT, GSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 8315-98.2015.811.0037

Código n.º 158403.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (04/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 17/06/2020, às 16h45min.

Intimem-se as partes, consignando que deverão comparecer 

acompanhadas das testemunhas já arroladas.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124996 Nr: 7562-15.2013.811.0037

 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: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 Autos n.º 7562-15.2013.811.0037
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Código n.º 124996.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (05/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 23/04/2020, às 17h00min.

Intimem-se todos os herdeiros, a inventariante e os credores (f. 144).

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116698 Nr: 7346-88.2012.811.0037

 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: FCNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, Agda Carolina Castilho Soares - OAB:21799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Autos n.º 7346-88.2012.811.0037

Código n.º 116698.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (04/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 24/06/2020, às 15h00min.

Intimem-se as partes, consignando que deverão comparecer 

acompanhadas das testemunhas já arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 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.: 136223 Nr: 7743-79.2014.811.0037

 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: RJD, RAD, RDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 7743-79.2014.811.0037

Código n.º 136223.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (18/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 17/06/2020, às 16h00min.

Intimem-se as partes.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137327 Nr: 8535-33.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DIAS COPETTI HISTER, ARITANA 

CRISTHINA DIAS COPETTI VIANA REICHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Autos n.º 8535-33.2014.811.0037

Código n.º 137327.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (19/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 17/06/2020, às 15h00min.

Intimem-se as partes através de seus advogados.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 142919 Nr: 1161-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JANE DA SILVA, NEILA JANE DA SILVA, JANSEN 

YOITI TABATA, MARCIA APARECIDA TABATA RODRIGUES, MAGDA 

APARECIDA TABATA, PAULO CESAR TABATA JUNIOR, DIOGO DE 

OLIVEIRA TABATA, JAQUELINE ALVES FERREIRA TABATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoiti Tabata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AAGUIDA MARCIA SILVA 

QUEIROZ - OAB:245.354, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:OAB/MT 

18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1161-29.2015.811.0037

Código n.º 142919.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (19/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 23/04/2020, às 15h00min.

Intimem-se todos por meio de seus advogados.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158865 Nr: 8521-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERDS, ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, 

LAUDICEIA SOARES DE AMORIM, LAHADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MATIAS DA SILVA, ANA CLARA, 

KAROLAINE RODRIGUÊS LEITE, UESLAINE APARECIDA GOMES DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:17203

 Autos n.º 8521-15.2015.811.0037

Código n.º 158865.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (12/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 30/04/2020, às 15h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 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.: 166922 Nr: 3644-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->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: ELDMAR FELIX DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS COÊLHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 3644-95.2016.811.0037

Código n.º 166922.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (05/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 07/05/2020, às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 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.: 169821 Nr: 5144-02.2016.811.0037

 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: LUCICLEIA DELMONDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS PEREIRA GOMES, OZEIAS GABRIEL 

SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:

 Autos n.º 5144-02.2016.811.0037

Código n.º 169821.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (12/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 30/04/2020, às 14h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170808 Nr: 5629-02.2016.811.0037

 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: ANTÔNIO MARINO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Autos n.º 5629-02.2016.811.0037

Código n.º 170808.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (12/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 16/04/2020, às 17h00min.

Intimem-se todos os herdeiros, bem como a Sra. Marly Terezinha, além do 

credor que pretende sua habilitação nos autos em apenso.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149529 Nr: 4144-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLERIS RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO, MARIA DE 

OLIVEIRA RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Autos n.º 4144-98.2015.811.0037

Código n.º 149529.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (19/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 23/04/2020, às 14h00min.

Intimem-se todos os herdeiros, credores e terceiro interessado.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 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.: 65290 Nr: 5043-09.2009.811.0037

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBD, OID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 5043-09.2009.811.0037

Código n.º 65290.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (12/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 07/05/2020, às 16h00min.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 3849-37.2010.811.0037

 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: MDLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Diante disso:1. Procedo à busca, via sistema INFOJUD, dos extratos de 

declaração de imposto de renda em nome da autora Marta de Lurdes 

Harres (CPF n.º 689.165.079-87), no período compreendido entre os anos 

de 2005 a 2013.De igual maneira procedo, junta à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, à busca de informações sobre faturamento mensal da 

empresa Real Arts Móveis Artezanais.2. Deixo de proceder à busca por 

extratos bancários em nome de Wilson Heinzel dos Santos por meio do 

Sistema BACENJUD, em razão do limite do período de busca, que se 

restringe aos últimos cinco anos.Por conseguinte, reitere-se ofício à Caixa 
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Econômica Federal de Chapecó-SC requisitando a apresentação dos 

extratos bancários em nome de Wilson Heinzel dos Santos, no período 

compreendido entre os anos de 2005 a 2013, sob pena do responsável 

incorrer nas penalidades do crime de desobediência. Consigno prazo de 

15 (quinze) dias para resposta.3. Oficie-se ao Juízo da Comarca de 

Chapecó/SC, onde tramita a Carta Precatória de n.º 

0009537-64.2016.8.24.0018, para a oitiva da testemunha José Leandro 

Pereira, solicitando a IMEDIATA devolução da missiva, devidamente 

cumprida, tendo em vista a derradeira informação acostada à f. 439-v, em 

que restou designada audiência para sua oitiva.4. Observada a ausência 

de resposta ao Ofício expedido à f. 322 para o Banco do Brasil e, tendo 

em vista o período limitado de busca pelo sistema BACEN JUD (últimos 05 

anos), reitere-se ofício à referida instituição financeira, consignando prazo 

de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena do responsável incorrer nas 

penalidades do crime de desobediência.Com o integral cumprimento das 

determinações supra enumeradas, intimem-se as partes para se 

manifestarem, bem como para apresentarem suas alegações finais 

escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para 

sentença.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.Lidiane 

de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132214 Nr: 4565-25.2014.811.0037

 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: LUIZ ARTUR MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA HELENA VIECILI MATTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:MT/ 18.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4565-25.2014.811.0037

Código n.º 132214.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (05/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 23/04/2020, às 16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 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.: 140108 Nr: 10295-17.2014.811.0037

 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: BERNADETE MORAIS LIRA, DIOMIRA RIBEIRO COLUSSI, 

ALEX JUCHNIEVSKI COLUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RIBEIRO COLUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI HEERDT - OAB:PR 24.908, 

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que Bernadete foi declarada como convivente do falecido 

Ademar, consoante se vê na cópia da sentença de fls. 15/16 transitada 

em julgado (período de fevereiro de 1995 até 01/02/2013) e levando-se em 

conta que diversos tribunais brasileiros reconheceram a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 CC (vez que seria inconstitucional a 

distinção entre cônjuge e companheiro no direito de sucessões) e 

aplicando-se ao caso vertente o art. 1.829, I, CC, entendo que, o único 

bem partilhável (conforme acordado entre as partes na audiência 

realizada às fls. 187, seria tão somente um bem imóvel sujeito à partilha), 

deve ser na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a convivente 

meeira e 50% (cinquenta por cento) para o descendente filho do de cujus.

Isso porque, aplica-se à União Estável o regime da comunhão parcial de 

bens e, segundo o art. 1.829, I, CC, a cônjuge (convivente) meeira apenas 

concorrerá com os herdeiros descendentes do falecido se ele houver 

deixado bens particulares.

No caso vertente, não há bens particulares, vez que o único bem sujeito à 

partilha foi adquirido durante o período de união estável (bem comum, 

portanto) – conforme fls. 39.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO 

NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. 

CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS 

PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO 

CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não 

se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a 

Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe 

foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas 

necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade. 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o 

cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, 

concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando 

este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á 

exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo 

hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido.

 Logo, dirimido por esta magistrada o único ponto controvertido e afim de 

encerrarmos o presente feito de forma amigável, não obstante a 

necessidade de se aguardar o trânsito em julgado desta decisão, designo 

audiência de conciliação para o dia 07/05/2020 às 17h00min.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 8384 Nr: 347-13.1998.811.0037

 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: EVDOKIA OVCHINNIKOV, AGRIPINA GUSKOV 

OVCHINNIKOV, IOV OVCHINNIKOV (menor), INNA OVCHINNIKOV, SOFIA 

OVCHINNIKOV, CRISTINA OVCHINNIKOV, ALEKCEY OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUSMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, ALYSSON TOMAZZI - OAB:6.519-B, 

LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de ser tentada a solução pacífica deste processo de inventário, o 

qual tramita desde 1998, designo audiência de conciliação para o dia 

28/05/2020 às 17h30min.

 Intimem-se TODOS os herdeiros (fls. 77/78).

Friso que, na hipótese de algum herdeiro não conseguir estar presente na 

audiência, poderá estar representado por procurador com poderes 

específicos para transigir neste inventário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113871 Nr: 4297-39.2012.811.0037

 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: EVANILDE BENTO DA SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DAI PRAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de ser tentada a finalização deste inventário, desenrolando-se 

eventuais questões pendentes, notadamente por que tramita desde 2012, 
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designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 16h30min.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 991-67.2009.811.0037

 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: ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINI CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346

 Vistos etc.

A fim de encerrar o presente feito, o qual tramita desde 2009, e 

levando-se em conta que não foram arrolados bens (aparentemente 

tratar-se-ia de inventário negativo), designo audiência de conciliação para 

o dia 28/05/2020 às 15h45min.

Intimem-se todos (inventariante, herdeiros e advogado).

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149376 Nr: 4053-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BIESEK, DEBORA BIESEK, IRACI BIESEK, LUCAS 

BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBRAIM BIESEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que se trata de processo de inventário, 

na qual consta a inventariante Iraci como viúva meeira e herdeiros Debora 

e Lucas, além da relação dos bens, esses compostos por:

a) Indenização que seria oriunda de ação previdenciária em trâmite na 4ª 

Vara desta Comarca;

b) Provável saldo bancário em contas bancárias de titularidade do de 

cujus.

 Às fls. 45 e 48 constam respostas das instituições bancárias Bradesco e 

Caixa Econômica Federal informando a existência de alguns valores.

Às fls. 75 foi colacionado aos autos sentença prolatada pela juíza da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, referente à ação previdênciaária que havia 

sido proposta pelo de cujus, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em consulta ao Sistema Apollo, verifica-se que a referida sentença 

transitou em julgado em 05/05/2016.

Logo, restariam como bem a ser partilhado tão somente os valores em 

conta. Assim, por medida de economia e celeridade processuais, procedo 

à busca de valores através do Sistema Bacenjud, devendo eventual 

quantia encontrada ser transferida para conta única.

Sem prejuízo, desde já, determino sejam oficiados aos bancos Bradesco e 

Caixa Econômica Federal para transferência à conta única dos valores 

informados às fls. 45 e 48 (na hipótese do Bacenjud não ter efetivado 

essa providência).

Por fim, verificando a possibilidade de se converter o presente feito em 

alvará judicial, a fim de encerrar a demanda, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h15min.

Friso que todos os valores localizados em contas bancarias de titularidade 

do de cujus devem estar depositadas na conta única antes da realização 

da audiência (a fim de que possa ser estabelecida a partilha entre a 

meeira e os herdeiros).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33606 Nr: 1780-08.2005.811.0037

 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: AGB, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de deliberar sobre a partilha de bens e encerrar o presente feito, 

designo audiência para o dia 21/05/2020 às 15h45min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33354 Nr: 1556-70.2005.811.0037

 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: RABF, LGF, HGDN, TMDOF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ÁQUILA VEIGA 

MONTORO - OAB:27.245/O, ELISABETE FÁTIMA FLORES - OAB:, 

ELIZABETE FATIMA FLORES - OAB:9168, MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, NAYARA ANDRÉA PEU DA SILVA - OAB:8460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das certidões negativas tributárias acostadas ao feito (Municipal 

fls. 264; Estadual conjunta PGE e SEFAZ fls. 265 e Federal fls. 269) e 

levando-se em conta que o de cujus não deixou dívidas, intime-se para 

que apresentem plano de partilha amigável subscrito por todos os 

herdeiros ou procurador com poderes específicos para transigir (vez que 

todos são maiores e capazes).

Sem prejuízo, designo audiência para deliberar sobre a partilha de bens 

para o dia 21/05/2020 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

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: 1006241-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente paa no se manifestar sobre a correspondência 

que retornou constando "Não existe o nº" Id 28332789.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006068-88.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM EIRELI (REU)

A R EMPREENDIMENTOS MT LTDA (REU)

 

Intimo a parte requerente paa no se manifestar sobre a correspondência 

que retornou constando "mudou-se" Id 28332787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002727-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DIVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre as correspondências 

que retornaram Ids 28332773 e 28286957.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001172-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERENTE)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCLERION ANTONIO BARUFFI (REQUERIDO)

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre as correspondecias 

que retornaram - Id 28334536- sem exito na intimação/citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002094-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MPM PINTURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Em face da correspondência para intimação de MPM- Pinturas Ltda ter 

retornado constando -Id 28338494 "ausente", reencaminho a mesma.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007075-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO TROCCOLI PASTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO TOLEDO LOPES (REU)

CLEUSA TEIXEIRA TOLEDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007075-18.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): CYRO TROCCOLI PASTANA REU: CLEO TOLEDO LOPES, 

CLEUSA TEIXEIRA TOLEDO O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 25 de março de 2020, às 14h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 24 de janeiro de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZE MARI LAZARETTI DOS SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS DUARTE DOS SANTOS (REU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 29/11/2017 Hora: 

14:30

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO CASO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Autos nº 1000400-05.2020.8.11.0037 - 

PJE Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Busca e Apreensão de 

Bem Móvel Requerente: Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda. 

Requerido: Elvio Caso (Mercado Buritis) Vistos etc. Trata-se de ação de 

resolução contratual com pedido de tutela de urgência de busca e 

apreensão de bem móvel, proposta por Comercial Refrigeração Panan 

Oeste Ltda. em face de Elvio Caso (Mercado Buritis), ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se no 

inadimplemento contratual imputado ao requerido, relativo à aquisição de 

bens móveis, em parcelas pecuniárias (duplicatas). O contrato foi firmado 

com reserva de domínio e o devedor constituído em mora com o protesto 

da duplicata nº 66663/4. Os pedidos de mérito consubstanciam-se na 

resolução contratual e condenação da requerida ao pagamento de todos 

os danos causados à autora, atualizado e acrescido de juros legais. Em 

sede de tutela provisória de urgência, postula pela busca e apreensão dos 

bens móveis e subsequente avaliação. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

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

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, há elementos processuais 

que denotam a pertinência da ação, especificamente a celebração de 

contrato de compra venda com reserva de domínio (Num. 28348924) que, 

embora não tenha sido registrado no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do comprador para valer contra terceiros, nos 

moldes do artigo 522 do Código de Processo Civil, comprova 

satisfatoriamente a relação negocial entre as partes. Registre-se, ainda, 
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que há nos autos a nota fiscal nº 66663 (Num. 28348925), com a relação 

dos bens móveis adquiridos, com a subscrição pelo recebedor das 

mercadorias. Além do instrumento de protesto nº 161040, relativo a 

duplicata mercantil nº 66663/4 (Num. 28348926), bem como as duplicatas 

nº 66663/4, nº 66663/5, nº 66663/6, nº 66663/7 e nº 66663/8 (Num. 

28348928). O dano potencial emerge diante da possibilidade do desgaste 

inerente aos bens móveis de uso diário no estabelecimento comercial 

requerido e a facilidade de desvio, implicando em perda de oportunidade e 

prejuízos materiais. Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, 

defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a busca, 

apreensão e avaliação dos bens descritos e caracterizados no contrato 

inadimplido, nomeando o autor como fiel depositário, mediante o prévio 

recolhimento das taxas e custas de distribuição da ação, bem como da 

prestação de caução real ou fiança bancária. 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 parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela 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), 24 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175158 Nr: 8084-37.2016.811.0037

 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: MARLOS ANTONIO PEGORARO, PEDREIRA TOPÁZIO 

TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA, MARIONEY 

DE ALMEIDDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - 

OAB:35.226/PR, LIVIA SAAD - OAB:OAB/RJ 162.092, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:PR.11.849

 Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas).As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º).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 (CPC, art.455). 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 (CPC, 

art.455, §1º).DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRASDesigno audiência de 

instrução e julgamento para a data de 18 de março de 2020, às 

16h00min.Intimem-se os causídicos.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 2952-48.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 

CHIARELLO, ARNO GUNSCH, EVANDRA NATALIE MONTORO GUNSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B, JOÃO 

MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Penhore-se o imóvel indicado, na forma do artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841), na forma da 

lei.Liquidadas as obrigações financeiras (fls.416; 418) relativas aos 

veículos e inexistindo prova idônea da impenhorabilidade legal, já que 

singela aposição de logomarca de empresa e emissão de notas fiscais 

não comprovam a utilização efetiva do bem em atividade laboral do 

proprietário/executado, autorizo a penhora sobre os referidos bens.Ato 

contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestação, facultando-lhes 

impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena de não 

conhecimento.Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos 

atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).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.Sem embargo da 

providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no artigo 

1.083 da CNGC.Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37617 Nr: 193-14.2006.811.0037

 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: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057/MT, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - 

OAB:8773/ES, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:, GUILHERME 

DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:MT 6776, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, Rosalvo 

Pinto Brandão - OAB:2255-B/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:MT/ 11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:OAB/MT3606, Marco Aurelio Monteiro Araújo - 

OAB:8510, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 1521-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando augusto de 

Figueiredo - OAB:7627-a, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, acolho o pedido formulado pela parte executada, reconheço e 

pronuncio a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º, do 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da causalidade, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor do 

débito atualizado, notadamente pelo tempo de duração da demanda e 

notória diligência dos causídicos.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 23 de janeiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 2739-08.2007.811.0037

 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: BEATRIZ CAMPESTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FAUSEL - OAB:OAB/SC 

20.748, ODAIR FABIANO BOSSE - OAB:20833/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 .A pretensão material é o recebimento de diferenças de correção 

monetária em depósitos de cadernetas de poupança pela instituição 

financeira, por expurgos inflacionários, tendo em vista o tempo de 

aplicação da legislação instituidora dos mencionados planos econômicos e 

alteradora dos respectivos índices de correção.O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu, no 

exame do RE 591.797, da relatoria do MINISTRO DIAS TOFFOLI, haver 

repercussão geral da matéria constitucional suscitada, que diz respeito ao 

direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos 

inflacionários supostamente ocorridos no Plano Econômico Collor I, no que 

se refere aos valores não bloqueados.No recurso em questão, foi 

determinada a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham 

por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, 

em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de 

correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano 

Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação 

vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não 

bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até 

julgamento final da controvérsia pelo STF, ressalvada a propositura de 

novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase 

instrutória.Verifica-se que a questão litigiosa enquadra-se, portanto, no 

tema 265, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, cujo paradigma 

atual é o RE n. 591.797/SP, com julgamento sobrestado.Destarte, em 

cumprimento à determinação superior, determino a suspensão do curso 

processual até o julgamento do tema 265, devendo a serventia 

acompanhar periodicamente o precedente, com imediata conclusão após o 

julgamento.Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33167 Nr: 1381-76.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 Processo nº 1381-76.2005.811.0037 (Código 33167)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Flórida Aviação Agrícola Ltda.

Executado: Rodar Pneu Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Flórida Aviação 

Agrícola Ltda. em face de Rodar Pneu Ltda., ambas qualificadas nos autos 

em epígrafe.

A petição inicial de requerimento de cumprimento de sentença foi 

protocolada em 15/09/2010, com despacho inicial em 07/10/2010 e 

intimação em 25/11/2010 (DJE), com certidão de inércia em 18/02/2011 

(fls.158).

Ante a ausência de pagamento, a parte exequente formulou os seguintes 

pedidos:

1. Bloqueio de ativos financeiros, em 19/01/2011, fls.156;

 2. Bloqueio de ativos financeiros e penhora de dinheiro na “boca do 

caixa”, em 16/06/2011, fls.164;

 3. Bloqueio de ativos financeiros, em 04/02/2015, fls.173;

 4. Pedido de Reconhecimento de Sucessão de Empresa, com declaração 

de responsabilidade da Tropical Pneus e bloqueio de ativos financeiros, 

em 02/07/2015, fls.183/186;

 5. Pedido de Prosseguimento do feito, em relação a Tropical Pneus, em 

11/05/2018, fls.214/215.

 É fato incontroverso que a parte exequente formulou sucessivos pedidos 

de diligências para localização de bens penhoráveis. Incontroverso, 

outrossim, que tais diligências foram infrutíferas, tramitando a execução 

há quase 10 (dez) anos sem êxito.

 Isso posto, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual 

configuração da prescrição intercorrente, 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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 739-79.2000.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NATAL LONARDONI, JOSÉ LONARDONI, 

OSVALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, MÁRIO 

TAKATSUKA - OAB:43638/SP, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 Execução de Título Extrajudicial n.º 739-79.2000.811.0037

Código 11961.

Vistos etc.

Considerando que os embargos declaratórios opostos às f. 939/945 

reproduzem a irresignação exposta nos embargos de declaração de f. 

887/892, os quais já foram julgados às f. 936/938-v, deixo de recebê-los 

pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão retro.

Friso que, caso a parte esteja descontente com a decisão, deverá interpor 

o competente recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, consignando que, observada a oposição de novos embargos de 

declaração de cunho protelatório, poderá ensejar a aplicação do §2º, 

artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155313 Nr: 6907-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOEL FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, 

LEONARDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:OAB/MT 16372, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 6907-72.2015.811.0037, 

Protocolo 155313, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 1027-07.2012.811.0037

 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: CLEITON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

MARCILENE RIBEIRO DA SILVA

 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: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 1027-07.2012.811.0037, 

Protocolo 110699, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ALBUQUERQUE DA COSTA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007317-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA LEONTIEVNA MAMETYEV (EXECUTADO)

INAFA OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

 

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: 1003269-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENISON DE JESUS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003269-43.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ENISON DE JESUS DE ARAUJO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

ENISON DE JESUS DE ARAUJO em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados. Alega que, em 20/08/2016, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, demais lesões. Assim, requer a condenação 

do requerido ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id. 9191834). No Id. 9205879, recebimento da inicial com 

deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior, ausência de pressupostos 

válido e regular do processo, tendo em vista o comprovante de residência 

em nome de terceiro. No mérito, alega a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez 

alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente devido de 

acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 9993866). No 

Id. 10090842, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 11253705, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo a 

parte requerente se manifestado em Id., 22573000. É o relato. Fundamento 

e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento/ 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 18161854), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. Da divergência das assinaturas: Aduz a 

requerida que há diferenças nas assinaturas que constam nos 

documentos apresentados pela parte autora, requerendo que sejam 

colecionados nos autos novos documentos com assinaturas idênticas, 

bem como autenticadas em cartório. Entretanto, instado a parte requerente 

para providenciar procuração com firma reconhecida, este manifesta-se 

(Id. 20839697), juntando nova procuração outorgada ao seu patrono, onde 

consta a assinatura do autor reconhecida perante ao cartório, 

tornando-se válido o documento. Da insuficiência probatória do registro de 

ocorrência comunicado: A parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação e que o 

boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O prontuário de 

atendimento médico (Id. 9192029), que identifica a vítima e está 

devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 
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ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Id. 

12073523 consta prontuário de atendimento médico, com horário e 

identificação da vítima. Da inexistência de prova da invalidez: Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º, 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 

n°11253705. Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela 

Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei 

traz as situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou 

invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário e documentos 

médicos (Id. 9192029) e perícia médica (Id. 11253705). No caso dos autos, 

o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez média (50%) 

membro superior esquerdo (70%). A lei não exige que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um 

documento específico; apenas diz que deve haver simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Correção Monetária e dos Juros 

Moratórios: Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o 

quantum indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao 

salário mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o 

valor seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 

2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em 

R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 
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nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por 

invalidez permanente – DPVAT à parte autora ENISON DE JESUS DE 

ARAUJO, no valor de R$ 4.725,00 (Quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001351-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001351-67.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUCILENA RODRIGUES NEGRAO REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte requerida discorda do 

valor dos honorários periciais propostos pelo perito nomeado no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como que, intimado para se manifestar, o 

expert nomeado discorda da redução dos honorários, mantendo a 

proposta inicial. Com efeito, em respeito à proporcionalidade e 

razoabilidade dos atos, pode o juízo, de ofício, fixar o valor que entende 

devido, considerando a complexidade e duração do procedimento, bem 

como a qualificação e expertise do profissional nomeado. Assim, entendo 

que o valor arbitrado mostra-se excessivo, motivo pelo qual fixo como 

horários periciais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O arbitramento dos honorários 

periciais, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e modicidade, sob pena de onerar em demasia o processo 

executivo, tornando-o mais dispendioso do que o próprio valor discutido. 

No particular, considerando a complexidade da perícia, duração do serviço 

prestado, o prestígio e confiança que o profissional nomeado desperta no 

juízo que o nomeia, de forma a remunerar com dignidade o trabalho 

exercido, e a possibilidade de parcelamento do montante fixado, é de se 

manter o valor arbitrado na origem. (TJ-MS - AI: 14035548420198120000 

MS 1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira 

Hanson, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 20/05/2019) Assim, intime-se o perito nomeado para tomar 

conhecimento desta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem 

interesse na prosseguimento do ato pelo valor arbitrado por este juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001565-24.2019.8.11.0037

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))

 

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 : 

1001565-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2019, às 

13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Conste no mandado que a parte requerida deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado da autora 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, 27 de 

março de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000521-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PAULO CESAR MIEZERSKI Vistos. Primeiramente, verifico 

que foi juntado equivocadamente por dependência desta execução uma 

Ação de Tutela de Urgência em caráter Incidental, conforme ID nº 

19991988. Assim, proceda-se o cancelamento do ID nº 19991988 e 

seguintes, bem como intime-se a parte exequente, por meio de seu(s) 

advogado(s), para providenciarem a correta distribuição da ação. 

Destarte, defiro o pedido de ID nº 18675046. Proceda-se a exclusão de 

restrição dos veículos constantes nos IDs nº 17045162, 17045157 e 

17045156. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 

16100570, no tocante a expedição de mandado de penhora e avaliação do 

automóvel apenas em relação ao veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, 

ano/modelo 2012/2013, placa JEV1110, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 99 de 777



MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006098-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO SALVADOR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-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 : 

1006098-60.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOVELINO SALVADOR DE 

ARAUJO REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. Ante a ausência de 

manifestação da parte requerida quanto a desistência da perícia pleiteada 

pela parte requerente, revogo a decisão anterior que nomeou perito. Sem 

prejuízo, intime-se a parte requerente para dar andamento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007014-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 : 

1007014-94.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DONIZETE JORGE RODRIGUES 

DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (DPVAT) ajuizada por DONIZETE 

JORGE RODRIGUES DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 24/08/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, membro inferior direito e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 16029478). No Id. 16033068, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a imprescindibilidade de prova pericial, bem como a 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

17171811). No Id. 18584717, apresentação de impugnação a contestação 

pela parte autora. No Id. 24184569, aportou laudo realizado por perito 

judicial, tendo a parte requerente se manifestado em Id. 24753708. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento/ antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 18704036), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. Da imprescimbilidade de produção de prova 

pericial e Não Comprovação do Nexo Causal: Aduz a requerida ser 

imprescindível a apresentação de laudo público, conclusivo da lesão, 

quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela autora em 

razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na Tabela de 

Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, verifico 

que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos autos (Id. 

24184569), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente está 

acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de ocorrência 

é documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O relatório de ocorrência 

do SAMU e prontuário de atendimento médico (Id. 16029483), que 

identificam a vítima e estão devidamente registrados no órgãos 

competentes, com assinatura do responsável, gozam de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). No Id. 16029483, consta relatório de ocorrência do SAMU e 

prontuário de atendimento médico, com horário e identificação da vítima. 

Da inexistência de prova da invalidez: Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. 

Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id. n° 24184569. Dos Valores 

da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 
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de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário de 

atendimento e demais documentos médicos (Id. 16029483) e perícia 

médica (Id. 24184569). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em incapacidade intensa (75%) em joelho esquerdo 

(25%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado 

tenha que comprovar o acidente com um documento específico; apenas 

diz que deve haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente do autor pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está à 

responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável 

securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 

11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios: Aduz a requerente 

que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a 

ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da 

desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, insta 

salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos que constituem o 

seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o direito não milita em 

favor da parte requerente, vez que suas alegações não foram 

devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente não 

conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de crime 

e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT à parte autora DONIZETE JORGE RODRIGUES DA 

SILVA, no valor de R$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a 

partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o artigo 85, § 8º, e 

artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000373-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DELMONDES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS SOUSA BRITO (REU)

GERALDO DE SOUSA BRITO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000373-22.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): DEBORAH DELMONDES DE MATOS REU: GERALDO DE 

SOUSA BRITO, LEONIDAS SOUSA BRITO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por DEBORAH DELMONDES DE MATOS em face de ESPÓLIO de 

HELIO DE SOUSA BRITO, representado neste ato por seus herdeiros 

GERALDO DE SOUZA BRITO e LEONIDAS SOUSA BRITO, devidamente 

qualificados. Alega, em síntese, que, no ano de 2015, emprestou um 

cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para uma amiga, sendo 

que esta repassou a terceiros e não depositou o valor correspondente ao 

cheque e, no momento de sacá-lo, este fora devolvido por ausência de 

fundos. Aduz que teve conhecimento que o último possuidor do cheque foi 

o Sr. Hélio Sousa Brito, falecido em 02/05/2017, e que efetuou diversas 

tentativas de contato com os herdeiros com vistas a efetuar o pagamento 

do débito, sem obter êxito. Assevera que até o presente momento não foi 

aberto inventario, bem como que a requerida encontra-se com seu nome 

incluído no cadastro de inadimplentes, o que acaba por dificultar suas 

atividades comerciais cotidianas. Requer a concessão de tutela 

antecipada para efetuar o deposito da quantia devida, calculada em R$ 

627,92 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), bem 

como para que seja determinada a exclusão do nome da requerente junto 

aos cadastros de proteção ao crédito. No mérito requer que seja julgado 

integralmente procedente a ação, para confirmar a antecipação de tutela e 

declarar extinta a obrigação. 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 
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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. No caso dos autos, 

estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela 

pleiteada, estado a probabilidade do direito demonstrada pelos 

documentos trazidos aos autos, dentre eles os de ID nº 28303895, que 

comprovam a existência do débito alegado. Ainda, o perigo de dano 

configura-se na impossibilidade da requerente em exercer suas atividades 

econômicas ante a existência de restrições em seu nome junto ao 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo e demais órgãos de 

restrição ao crédito. Outrossim, considerando o que dispõe o artigo 335 do 

Código Civil, a consignação tem lugar: “I - se o credor não puder, ou, sem 

justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 

tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.” Ainda, conforme narrado pela requerente, o 

requerido faleceu no ano de 2017, deixando mais de um herdeiro, não 

havendo notícias da abertura de inventário por parte destes até o 

presente momento, de forma que não há como precisar qual deles 

mostra-se legitimo a receber o pagamento, situação esta que autoriza a 

consignação do pagamento, ante a previsão do artigo 335, inciso IV, do 

Código Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, autorizando a 

consignação do valor de R$ 627,92 (seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e dois centavos) em juízo, e determino a baixa do nome da autora 

do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF), bem como 

demais inscrições nos órgão de proteção ao crédito, efetivadas em razão 

do débito discutido neste feito. Citem-se os requeridos, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, 

apresentar contestação, 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, designo o dia 26/03/2.020, às 13h20min, 

para sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. 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. A citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da 

petição inicial e dos documentos. Defiro os benefícios da justiça gratuita 

em favor da parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (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 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005015-72.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Em tempo, verifico a ocorrência de erro 

material na decisão retro, de modo que passo a saná-la: “Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente. (...)” Intime-se. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 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: 1001600-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CUSTODIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE DALL AGNOL OAB - GO29395 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001600-81.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ODAIR CUSTODIO DE LIMA REU: JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE GOIAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada 

por ODAIR CUSTODIO DE LIMA em face da JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE GOIÁS, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

requerida arguiu preliminar, de modo que passo a analisa-la. Alega a 

requerida que o feito compete à Justiça Federal o exame da matéria, 

pugnando pela remessa dos autos. O artigo 109, inciso I, da Constituição 

Federal preceitua que a competência para processar e julgar as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

requeridas é da Justiça Federal. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO 

PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA JUNTA COMERCIAL. ÓRGÃO 

VINCULADO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência federal prevista no art. 109, I, da 

CF, tem como pressuposto a efetiva presença, no processo, de um dos 

entes federais ali discriminados. 2. No caso concreto, trata-se de ação de 

procedimento comum proposta por particular contra a Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, que é órgão subordinado à Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo, o que evidencia a competência da 

Justiça Estadual para a causa. 3. Conflito conhecido e declarada a 

competência do Juízo de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de São Paulo - SP, o suscitante. (STJ - CC: 93176 SP 

2008/0011667-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de 

Julgamento: 14/05/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 

02.06.2008 p. 1) Deste modo, verifico que o autor ajuizou ação em face da 

Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, que é órgão subordinado à 

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, o que evidencia a 

competência da Justiça Estadual para julgamento dos autos. Ante o 

exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito e, por consequência, 

DETERMINO a remessa dos autos a JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS para 

análise e processamento do pedido, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006274-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CASSEB OAB - SP84235 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE SOARES GHISI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-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 : 

1006274-05.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: WILMA OLIVEIRA LUZIO 

EXECUTADO: DEUSDETE SOARES GHISI Vistos. Intime-se a parte 

executada para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão atualizada da 

matrícula do imóvel ofertado em penhora. Após, intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para deliberação. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-47.2019.8.11.0037

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001363-47.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS REU: BANCO BMG 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 BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte requerida arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Alega o requerido que o pedido de justiça gratuita não merece 

acolhimento, vez que a parte requerente possui advogado particular 

constituído nos autos, bem como não comprovou que faz jus ao benefício. 

Dentro dessa percepção, entende-se que para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita, basta, de regra, que o beneficiário assegure 

não ter condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da 

manutenção própria, bem como de sua família. Noutro lado, cabe à parte 

contrária apresentar prova robusta, cabal e inequívoca em sentido 

contrário, assumindo o ônus de alegar que a parte autora eventualmente 

possuiria condições para tanto. Como então demonstrado supra, não há 

elementos no feito, ou qualquer prova, capazes de afastar a veracidade 

da declaração do benefício da justiça gratuita, o que ocorreria somente 

após a prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de 

pobreza declarado. Ademais, os autos encontram-se instruídos com 

holerites da parte requerente (Id nº 18657949/18657953), que demonstram 

seus rendimentos líquidos, e por consequência, comprovam que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita. Consigno, ainda, que a constituição de 

advogado particular não obsta a concessão de gratuidade da justiça, 

conforme previsão expressa do artigo 99, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Alega, ainda, a incorreção do valor da causa, visto que a 

jurisprudência dos tribunais de justiça não alcança histórico de 

condenação no patamar para danos morais em relação a celebração de 

contrato bancário, como pretende a parte autora. No entanto, o valor da 

causa não vincula-se ao êxito do pedido de dano moral, mas tão somente 

ao valor pretendido quando da interposição da ação, conforme preceitua o 

artigo 292, V, do Código de Processo Civil. Dessa forma, REJEITO as 

preliminares suscitadas. Com relação ao pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 

8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do 

consumidor, 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 ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte 

requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente 

deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua 

vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que DEFIRO o 

pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Sem prejuízo, 

verifico que consta pedido de perícia grafotécnica formulado pela parte 

requerente, o qual defiro, vez que necessário para comprovar a 

veracidade da assinatura da requerente no termo de adesão do cartão de 

crédito consignado perante a instituição bancaria, ora requerida. Assim, 

nomeio como perito judicial ALCIDES LIBERALI, com sede na Rua 

Desembargador José de Mesquita, nº 255, Edf. Sunset Boulevard, apto 

2003, Araes, CEP 78005-190, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99988-6446, o 

qual deverá ser intimado para informar se aceita a nomeação, bem como a 

apresentação de currículo, com comprovação da especialização. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia e nos termos do 

artigo 95, §3º, II, do CPC, fixo os honorários periciais em R$ 900,00 

(novecentos reais), obedecendo o disposto na Resolução nº 232/2016 do 

CNJ. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao 

autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor 

na demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da Resolução nº 232/2016 

do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do encargo independerá 

de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 

466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Com a aceitação do encargo, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). No que se refere ao pedido de apresentação 

dos documentos originais pelo requerido para a realização de perícia (ID 

nº 20701931), deverá o perito nomeado indicar os documentos que se 

fizerem necessários, intimando-se, em seguida, as partes para 

providenciá-los, ficando a cargo do requerido a apresentação dos 

contratos originais, caso requisitados pelo expert. O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1007479-06.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): AURINO JOSE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada 

por AURINO JOSE DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 25/08/2018, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente em 

membro superior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id. 16495068). No Id. 16495797, recebimento da inicial 

com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior. No mérito, alega a 

imprescindibilidade de prova pericial, bem como a necessidade de 

graduação do valor eventualmente devido de acordo com a lesão, e, 

ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 17532175). No 

Id. 19050031, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 24182463 aportou laudo realizado por perito judicial, tendo 

as partes se manifestado em Id. 24774509 e 25355381., É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 
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desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 19943150), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. Da Ausência de Prova da Invalidez: Arguiu, 

que a parte autora não apresentou toda a documentação indispensável à 

propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da 

Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela perícia médica colacionada no processo no Id. 

24182463. Da imprescindibilidade de produção de prova pericial e Não 

Comprovação do Nexo Causal: Aduz a requerida ser imprescindível a 

apresentação de laudo públ ico,  conclusivo da lesão, 

quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela autora em 

razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na Tabela de 

Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, verifico 

que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos autos (Id. 

24182463), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente está 

acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de ocorrência 

é documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O prontuário de 

atendimento médico (Id. 16495072), que identifica a vítima e está 

devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Dos 

Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id. 16495072) e perícia médica (Id. 24182463). No 

caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão intensa 

(75%) em membro superior esquerdo (25%). A lei não exige que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente 

com um documento específico; apenas diz que deve haver simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios: Aduz a requerente 

que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a 

ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da 

desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, insta 

salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos que constituem o 

seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o direito não milita em 

favor da parte requerente, vez que suas alegações não foram 

devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente não 

conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de crime 

e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 
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enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora AURINO JOSE DE 

SOUZA, no valor de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006145-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 : 

1006145-34.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GABRIEL NETO PEREIRA DA 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GABRIEL NETO 

PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 09/09/2015, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu traumatismo craniano encefálico, invalidez 

permanente em membro superior direito, e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 15216923). No Id. 15218206, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a imprescindibilidade de prova pericial, bem como 

a necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo 

com a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

17163406). No Id. 18583693, apresentação de impugnação a contestação 

pela parte autora. No Id. 24185114 aportou laudo realizado por perito 

judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 24774503 e 25304510. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 19942340), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. Da Ausência de Prova da Invalidez: Arguiu, 

que a parte autora não apresentou toda a documentação indispensável à 

propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da 

Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela perícia médica colacionada no processo no Id. 

24185114. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, 

como a parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, 

conforme determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os 

honorários periciais devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete 

a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, 

dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em 

tela, reconheço a hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que 

esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue 

jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT 

foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 
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sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a indenização: 

a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega, 

inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente 

que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu 

art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id. 15216944/15216950) e 

perícia médica (Id. 24185114). No caso dos autos, o laudo pericial apontou 

a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão intensa (75%) em punho esquerdo (25%). 

A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

comprovar o acidente com um documento específico; apenas diz que deve 

haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios: Aduz a requerente 

que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a 

ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da 

desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, insta 

salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos que constituem o 

seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o direito não milita em 

favor da parte requerente, vez que suas alegações não foram 

devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente não 

conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de crime 

e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora GABRIEL NETO PEREIRA 

DA SILVA, no valor de R$2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-15.2019.8.11.0037

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:

RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001197-15.2019.8.11.0037 COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA 

DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO RUDOLF 

THOMAS MARIA AERNOUDTS 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, 24 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001565-24.2019.8.11.0037

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 
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(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 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 : 

1001565-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2019, às 

13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Conste no mandado que a parte requerida deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado da autora 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, 27 de 

março de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001565-24.2019.8.11.0037

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))

 

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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001565-24.2019.8.11.0037 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

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, 24 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002878-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002878-20.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): OSMAIR LIMA DOS SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pelos embargantes das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese o embargante ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que intimado para juntar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência alegada, o embargante trouxe o 

demonstrativo do imposto de renda, do qual denota-se pela análise do 

extrato juntado que não é pessoa de parcos recursos. Desta forma, a 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira dos embargantes, não há como ser deferido tal 

requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira dos embargantes, não bastando 

para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar 

com as custas processuais e despesas processuais. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000353-31.2020.8.11.0037

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:

MAIKON RODRIGUES LAUCK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000353-31.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MAIKON RODRIGUES LAUCK Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de MAIKON RODRIGUES LAUCK, ambos 

devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: marca: LR, modelo: 

R.R SPT 3.0 TD HSE, cor: cinza, placa: DRI8176, ano: 2013/2014, chassi: 

SALWA2KF5EA316962 e RENAVAM: 00594617774. Junta documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento (ID nº 28245825/28245830). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 
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prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000353-31.2020.8.11.0037

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:

MAIKON RODRIGUES LAUCK (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004879-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MONTEIRO NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES (REU)

ADONIAS DE MORAES ARRAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004879-12.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): MARIA MADALENA MONTEIRO NOVAIS REU: ADONIAS DE 

MORAES ARRAES, DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES Vistos. Defiro o 

pedido retro. Cite-se-se conforme requerido, expedindo o necessário. 

Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007906-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA CONCEICAO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL DOS SANTOS MOREIRA OAB - GO33831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1007906-03.2018.8.11.0037 MAURICIO DA CONCEICAO GOMES BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 24 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002636-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALD BUENO SANTOS OAB - SP334370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002636-61.2019.8.11.0037 SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - 

EPP Banco Safra S-A Vistos. Ciente da decisão do Agravo de Instrumento 

de ID 24301029. Sem prejuízo, 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, 24 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007514-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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 : 

1007514-63.2018.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

CARLOS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. 

Defiro o requerimento de ID 21064461, vez que a requerida não prestou 

contas, consoante determino o artigo 2º do Decreto-Lei 911/96. Nesse 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação. EMENTA: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM APREENDIDO. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A 

VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DA 

VENDA DO BEM OBSERVAR O SEU VALOR DE MERCADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR A VENDA A QUAISQUER CONDIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de o credor prestar contas ao 

devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e 

apreensão está ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 coloca 

à sua disposição para viabilizar o recebimento do seu crédito, quando o 

devedor deixa de pagar voluntariamente. Se de um lado o credor pode 

vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a 

obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, oportunidade 

em que o resultado poderá ser positivo (com saldo a favor do devedor), 

negativo (com saldo a favor do credor) ou satisfativo (com quitação da 

dívida e solução final do contrato). 2. A sentença não pode impor o preço 

mínimo em leilão, quando sequer conhece as condições de uso e de 

conservação do veículo apreendido. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1305604-5 

- Pato Branco - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - - J. 11.11.2015) 

(TJ-PR - APL: 13056045 PR 1305604-5 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano 

da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2015, 17ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1700 30/11/2015), Assim, intime-se a requerida para 

prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 2º do 

Decreto-Lei 911/96. Após, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007469-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o artigo 1.218, §1º, da CNGC/MT, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser encaminhado para o e-mail da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, bem como a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 54943 Nr: 2653-03.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paulino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA (CPF nº 349.061.691-04), 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$25.800,00 (vinte 

cinco mil e oitocentos reais).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 5129-72.2012.811.0037

 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: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões do 

recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 170138 Nr: 5296-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS, ERNI VALDIR DREYER, NELIA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 109, devendo a 

Sra. Gestora Judiciária proceder a conversão da ação para Cumprimento 

de Sentença.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer 

aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, 

então, serão analisados os pedido de fls. 85/86.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

 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: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - 

OAB:, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da testemunha LOURISVALDO DE 

SOUSA CAVALCANTE (CPF nº 513.992.961-91), através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Sem prejuízo, intime-se as partes requeridas para manifestarem 

concordância com o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143923 Nr: 1580-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO, JGDSO, AJO, EPDO

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1010-73.2009.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110857 Nr: 1200-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169787 Nr: 5134-55.2016.811.0037

 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: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, COTRIMAC- COTRIGUAÇU 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-B, PATRICIA L. G. VIEIRA - OAB:MT/13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A

 Vistos.

 Defiro a juntada da carta de preposição e do substabelecimento, 

conforme requerido. Declaro encerrada a instrução. Sai a presente parte 

requerida intimada para apresentar memoriais finais no prazo legal. Após, 

concluso para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175856 Nr: 8452-46.2016.811.0037

 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: ADALTA ROCHA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 

19.023, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, MARIO GONÇALVES 

MENDES NETO - OAB:12142

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO 

ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES 

CONTRATUAIS, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR EM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ADALTA ROCHA SANTANA em 

face do DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 194/195, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo 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, 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.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 67355 Nr: 27-40.2010.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE TEREZINHA FADANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por MARILETE TEREZINHA FADANI em face de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 222/224, adveio a sentença procedente, confirmando a liminar que 

determinou a realização do procedimento cirúrgico, bem como condenou a 

parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

Às fls. 296/301, julgamento do recurso de apelação, negando provimento 

e às fls. 349/352, decisão do recurso especial que não foi conhecido, 

ambos recursos manejados pela parte requerida.

À fl. 355/v, comprovante de pagamento evidenciando que a parte 

requerida efetuou o pagamento da obrigação.

À fl. 364, manifestação da parte autora, informando que o procedimento 

cirúrgico ocorreu em 05/02/2010, bem como pugnando pela expedição de 

alvará do valor depositado em favor do patrono da parte autora.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da integral da 

obrigação objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico do 

valor depositado à fl. 355/V, em favor do patrono da parte autora, 

conforme os dados bancários indicados à fl. 364, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.
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 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47244 Nr: 2676-80.2007.811.0037

 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): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, 

JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, CNPJ: 04361868000178, 

Inscrição Estadual: 132004534, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDERSON SOARES FERNANDES, Cpf: 61980765634, Rg: 1.899.134, 

Filiação: Catarina Soares Fernandes, data de nascimento: 07/01/1968, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, agricultor e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES, Cpf: 

32607016053, Rg: 11.007.364, brasileiro(a), casado(a), comercio. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INITMAÇÃO DOS REQUERIDOS para, no prazo de 05(cinco) 

dias, forneçam informações relacionadas ao presente cumprimento de 

sentença, bem como indicar bens passíveis de penhora, livres e 

desembaraçados de ônus, conforme disposição dos artigos 772, III e 774, 

V, do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 208/209.Deste modo, 

intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados e, não havendo 

patrono constituído, intime-os pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) 

dias, forneçam informações relacionadas ao presente cumprimento de 

sentença, bem como indicar bens passíveis de penhora, livres e 

desembaraçados de ônus, conforme disposição dos artigos 772, III e 774, 

V, do Código de Processo Civil.Após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

20 de janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 23 de janeiro de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 71581 Nr: 3896-11.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E SANTOS LTDA, LEILA ALVES DE 

ARAUJO, MARIA ZILDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 157 e, em consequência, a expedição de Carta 

Precatória, com a finalidade de penhora e avaliação do imóvel registrado 

no CRI da Comarca de Jaciara/MT, sob a matrícula nº 10.894, bem como a 

intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que se 

manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 5634-97.2011.811.0037

 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): CASSIANA LOPES GUIMARAES

 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:

 Ante o exposto, indefiro o pedido constantes às fls. 154/155.Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-seCumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Dire

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117729 Nr: 88-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&PL, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG, verifica-se que para a utilização deste sistema é necessário o 

recolhimento de custas e o exequente não é beneficiário da justiça 

gratuita. Ademais, considerando que qualquer pessoa pode ter acesso ao 

referido sistema CEI – ANOREG, bastando apenas cadastrar-se, poderá 

este providenciar a busca solicitada sem a intervenção do judiciário.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, 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.
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Defiro, ainda, o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, 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 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 122936 Nr: 5476-71.2013.811.0037

 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: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALCIR DIAS, EUDSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT 9565

 Vistos.

 Defiro o pedido de juntada de procuração de representação do autor, em 

nome de Debora Karolliny de Oliveira Ferreira. No entanto, considerando 

que o depoimento pessoal, por ser ato personalíssimo, não pode ser 

prestado por procurador, ainda que com poderes expressos. Não 

obstante, o patrono da parte requerente não comprovou, neste ato, 

qualquer impedimento da presença pessoal do autor. Declaro encerrada a 

instrução. Intimem-se as partes 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124717 Nr: 7287-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 128295 Nr: 1229-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de hasta pública, tendo em vista que sequer foi 

realizada a tentativa de intimação da cônjuge do executado acerca da 

penhora, bem como a avaliação do bem penhorado.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 95, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 818 Nr: 258-53.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, 

KARINA MARA OLIVEIRA - OAB:217.780, RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIQUES 

- OAB:10438, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 298-v, o CRI da Comarca de 

Barra do Garças/MT, informou a impossibilidade de praticar qualquer ato 

de levantamento de penhora na matrícula nº 37.751, decorrente de 

determinação judicial (AV23-M-37.751)

Assim, oficie-se a Diretoria do Fórum da Comarca de Barra do Garças/MT, 

para que determine o levantamento da penhora (R.21-37.751), referente a 

estes autos na matrícula nº 37.751, registrada no CRI da Comarca de 

Barra do Garças/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 3882 Nr: 1620-90.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR, PRN, JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos retro. Expeça-se o alvará judicial eletrônico para 

levantamento dos valores penhorados às fls. 179/181, em favor da parte 

executada, atentando-se para as determinações contidas na Resolução 

nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, 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.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, 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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJS, DS, ABS, EDLS, SS, PRG, RLDRG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, 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.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, 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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 5528 Nr: 35-37.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, 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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6778 Nr: 194-77.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- COOPERATIVA 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLA CAROLINE 

GONÇALVES - OAB:13626, ROSANE CLADES REDER - OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1822A

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a avaliação do imóvel ocorreu há mais 

01 (um) ano. Assim, remetam-se os autos ao Distribuidor para que 

promova a atualização do valor da avaliação.

Após, designe-se data para venda judicial do bem avaliado à fl. 215 de 

acordo com as datas informadas pelo leiloeiro judicial.

Nomeio como leiloeiro judicial a empresa “Balbino Leilões”, que poderá ser 

encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 264, Residencial J.K – B. Boa 

Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000, devendo ser intimada para a 

realização dos trabalhos.

Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro, nos 

moldes do artigo 884 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 209349 Nr: 3859-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DE FATIMA AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO XAVIER SOARES, OSVALDO 

NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, OSVALDO NAVARRO FILHO - OAB:157633/SP, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, ZELIA MARTINI 

NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por LENIR DE FATIMA 

AZZOLINI em face de ADÃO XAVIER SOARES E OSVALDO NAVARRO 

FILHO, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 100/102, as partes realizaram composição amigável nestes autos e 

nos autos principais em apenso (Código 29723), juntamente com a 

anuente DACIANE EIRE MARÇAL NAVARRO E SRA. INÊS AZZOLINI, 

pugnaram pela homologação do acordo e extinção dos respectivos feitos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, juntamente com a anuente DACIANE EIRE MARÇAL NAVARRO E 

SRA. INÊS AZZOLINI, 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, 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.

Tendo em vista o teor do “item 6” do acordo, consolido a posse e a 

propriedade plena do bem objeto de discussão, em favor das embargantes 

LENIR DE FATIMA AZZOLINI e Sra. INÊS AZZOLINI.

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, 22 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, 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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135987 Nr: 7548-94.2014.811.0037

 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. TAVARES ALVES ME, PAULO LOPES DOS 

SANTOS, JOSINALDO TAVARES ALVES, MARIA LOPES DOS SANTOS 

ALVES, REGILENE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 Vistos.

Ante o teor certidão de fl. 201, fixo em 5% sobre o valor da causa, a ser 

revertido em favor do exequente pela atitude considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado 

da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 145123 Nr: 2122-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANE DESCOVI MACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 97, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175933 Nr: 8485-36.2016.811.0037

 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: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MAGNOLIA RAMOS, AGROPECUÁRIA 

F. G. LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 Vistos.

Inicialmente, verifico que, à fl. 53/V, as partes realizaram acordo junto à 

Defensoria Pública do Estado, porém, o instrumento pactuado veio 

desacompanhado de qualquer documento da acordante AGROPECUÁRIA 

F. G. LTDA, estando apenas assinado sem identificação.

Intimado o órgão da Defensoria para colecionar os documentos 

constitutivos da empresa acordante ou documentos válidos a assegurar a 

homologação da transação, este informou que não possuí tais registros, 

pugnado pela intimação pessoal da acordante AGROPECUÁRIA F. G. 

LTDA. para que proceda a juntada dos documentos solicitados pelo juízo.

Ato contínuo, à fl. 63/69, a requerida foi intimada para juntar os 

documentos constitutivos e última alteração social da empresa, contudo, a 

acordante AGROPECUÁRIA F. G. LTDA. limitou-se a requerer a 

homologação do acordo, juntando apenas uma ata de Assembleia 

Ordinária, um terno de renúncia do diretor, o comprovante de inscrição e 

situação cadastral da empresa e o quadro de sócios e administradores, 

não tendo em nenhum dos documentos juntados qualquer assinatura que 

comprove a veracidade da anuência do acordante, bem como qual função 

exerce na empresa, e na pessoa de quem se trata.

Deste modo, deixo de homologar, por ora, o acordo colecionado à fl. 53/V 

por entender que faltam condições e formalidades legais para tal ato.

Visando convalidar o acordo, designo audiência de conciliação para o dia 

19 de março de 2.020, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador na 

sala de conciliação, na sede do fórum, momento em que as partes devem 

comparecer munidas de documentos hábeis à comprovar e identificar os 

acordantes, realizando novo acordo em audiência.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada. Não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente.

Por fim, registro que é ônus das partes as diligências perante o Cartório 

De Registro, ressaltando que a parte autora é beneficiária da gratuidade 

da justiça.

 Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155651 Nr: 7053-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a certidão de fls.132, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 5887-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E TRANSPORTADORA LTDA, RALTEM 
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TAVARES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, GILSON SANTONI FILHO - OAB:OAB/SP 217.967, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o Ofício de fls.80 e a certidão do Oficial de Justiça, que 

poderá ser consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 17877 Nr: 46-27.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Alberto Rizzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO LUIS DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Defiro o pedido de retro.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 19700 Nr: 1750-75.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÁFL, FWFT, IAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 224 e, em consequência, a penhora e 

avaliação do imóvel registrado no CRI desta Comarca, sob a matrícula nº 

9.095, bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, 

para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25046 Nr: 1529-58.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SÉRGIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 248/250, intime-se a parte exequente 

para juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 2048-96.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO NAVARRO FILHO - 

OAB:157633/SP, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por ADÃO XAVIER SOARES 

em face de OSVALDO NAVARRO FILHO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 100/102, do processo em apenso (Código 209349), as partes 

realizaram composição amigável, incluindo estes autos, juntamente com a 

embargante LENIR DE FATIMA AZZOLINI, anuente DACIANE EIRE MARÇAL 

NAVARRO E SRA. INÊS AZZOLINI, pugnaram pela homologação do acordo 

e extinção dos respectivos feitos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando estes autos e o apenso (Código 209349), verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes juntamente com a anuente 

DACIANE EIRE MARÇAL NAVARRO E SRA. INÊS AZZOLINI, 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, 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.

Tendo em vista o teor do “item 6” do acordo, consolido a posse e a 

propriedade plena do bem objeto de discussão neste autos e nos autos 

em apenso (Código 209349), em favor de LENIR DE FATIMA AZZOLINI e 

Sra. INÊS AZZOLINI.

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, 22 de janeiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel
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 Cod. Proc.: 31389 Nr: 3602-66.2004.811.0037

 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: CAIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCI&EL

 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: JOSÉ ÁLVARO - OAB:13308, 

SHAMES ANDRÉ PIETRO DE OLIVEIRA - OAB:19732

 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.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1067-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 36745 Nr: 4665-92.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÁFL, FWFT, IAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a petição de fl. 179, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

45 (quarenta e cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 736-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP147.522, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:MT / 21.426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 4636-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação da executada, ressalto que o artigo 139, 

IV, do CPC/15 dispõe que: “O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, dúvida não há de que o Novo Código de Processo Civil permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente.

Contudo, o artigo 8º do mesmo código, dispõe que “ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”.

Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser analisados conjuntamente, 

de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da 

menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC).

Portanto, não se mostra razoável bloquear/suspender a habitação da 

parte executada, de modo a compeli-la ao pagamento da dívida, pois, tal 

medida, seria abusiva, não se coaduna com o objeto do processo de 

execução, que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da 

pessoa do devedor.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 

139 DO CPC/2015 RATIFICADO. O fato da devedora até o presente 

momento não ter pago o débito, não se mostra suficiente para a adoção 

das medidas atípicas buscadas pela ora agravante suspensão da CNH da 
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agravada, eis que retrata malferimento a direito de livre locomoção, 

salvaguardado pela CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).”

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não 

localização de bens da devedora passíveis de penhora. Pedido de 

expedição de mandado para apreensão da Carteira Nacional da 

Habilitação, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da 

devedora até a quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos: 

abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas não se 

prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo improvido” 

(AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; 

32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP).

Por todo o acima exposto, indefiro o pedido de suspensão da habitação da 

parte executada.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 44409 Nr: 6654-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 277/278, intime-se a parte exequente 

para juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168907 Nr: 4696-29.2016.811.0037

 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: SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:MT 19412, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olair de Oliveira - 

OAB:OAB-MT 14.547

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 4696-29.2016.811.0037, Protocolo 

168907, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74351 Nr: 6670-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

7074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS COELHO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 6670-14.2010.811.0037, Protocolo 

74351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73886 Nr: 6206-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ALTAIR SARTORI, ADILMAR SARTORI, INÊS 

BERNARDETE GASPARIN SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, 

WELLINGTON SACHES THEOTONIO, MÁRCIA DO PRADO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS COELHO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 6206-87.2010.811.0037, Protocolo 

73886, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007058-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007058-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Inicialmente, determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000138-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WECILEY VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MAURO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004359-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004359-18.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GERUSA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003218-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003218-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DE 

AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Inicialmente, determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004322-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVADIR DE PIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO OAB - MT3963/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004322-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: DIVADIR DE PIERI Vistos. Sobre a recusa do bem 

nomeado à penhora, diga a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002331-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ROMANA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002331-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ROMANA 

Vistos. Sobre a recusa do bem nomeado à penhora, diga a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - MT9954/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000278-94.2017.8.11.0037. AUTOR(A): GEMA DE OLIVEIRA REU: 

MUNICIPIO DE PARANATINGA 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. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000444-29.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. No Id nº 4822917 consta decisão de indeferimento do requerimento 

de auxílio-doença do benefício de nº 6168617845 e, considerando que no 

CNIS de Id nº 8084836 consta que o requerente recebeu benefício de 

mesmo número no período de 11/12/2016 à 26/02/2017, proceda-se a 

intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove nos autos que não recebeu o benefício de auxílio-doença no 

período pleiteado. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004413-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECLAIR MARTINS DE MORAES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004413-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA MARTINS MACHADO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DECLAIR MARTINS DE MORAES Vistos. Sobre a petição e 

documentos de Id nº 26989517, diga a parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000866-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

PILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

CRUZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO KIRCHHOF OAB - RS30654 (ADVOGADO(A))

DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA OAB - RS64551 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO OAB - RS100221 (ADVOGADO(A))

KAREN GIL PORTAL OAB - RS105222 (ADVOGADO(A))

THOMAS SOARES ZUCCHETTI OAB - RS107037 (ADVOGADO(A))

RAUL KAZANOWSKI DA SILVA OAB - RS110917 (ADVOGADO(A))

RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA OAB - RS53985 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WEYNE VARGAS OAB - RS85086 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

1000866-33.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte impetrante para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a 

através da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a realização 

de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006968-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DREHER BUSS (EXEQUENTE)

ARNO AFONSO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006968-71.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

art. 11. Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 231015 Nr: 4848-72.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYDSON ALMEIDA 

VASCONCELOS - OAB:MT 26.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte embargante para, 

querendo impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 6895-39.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOAGRO CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, MARLEI ISABEL CAMARGO TOZONI, MARCELO 

DE LELLIS TOZONI, GABRIEL FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, GIOVANA BACH - OAB:, 

JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o pedido retro, cite-se, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para 

que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 6016-27.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3 A LTDA - ME, 

ONORINA ARALDI, VALDIR ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS, para devolução dos autos nº 

6016-27.2010.811.0037, Protocolo 73694, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144948 Nr: 2029-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SIQUEIRA FERNANDES - 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA 

PERUZZOLO VANELLI, para devolução dos autos nº 

2029-07.2015.811.0037, Protocolo 144948, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006872-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO GOMES ROSALIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LUIS THEISEN OAB - MT27184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006872-56.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUNIO GOMES ROSALIS REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, C/C A CONVERSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por JUNIO GOMES ROSALIS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de câncer de próstata, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito à percepção do 

benefício liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia 

antes da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade 

da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais). Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Intime-se a parte requerente para que efetue o depósito da verba 
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honorária do perito e, após, proceda-se a designação de data para a 

realização da perícia. Com a juntada do laudo pericial, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA KELDY FERREIRA OAB - GO24409 (ADVOGADO(A))

ALIPIO BATISTA FRANCO OAB - 225.320.309-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

GERSEU PIRES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000321-26.2020.8.11.0037. 

REPRESENTANTE: ALIPIO BATISTA FRANCO REQUERIDO: GERSEU PIRES 

DE CAMARGO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN, ESTADO MATO GROSSO Vistos. Analisando os 

autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo 

processado em juízo absolutamente incompetente, visto que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – IMPROCEDÊNCIA. A Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A necessidade de 

realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência 

do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da improcedência do 

pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para 

processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, CC 

85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, DECLARO 

ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela 

qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição 

para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com 

as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1000354-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000354-16.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR IMPETRADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de HABEAS 

DATA impetrado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. In casu, verifico que, o fato de 

o remédio constitucional ter sido impetrado contra ato de autoridade 

federal, configura a incompetência absoluta deste Juízo de Direito, 

conforme dispõe o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal, a saber: 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) VIII - os 

mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais.” 

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO 

CONTRA DIRIGENTE DE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Esta Corte 

firmou entendimento segundo o qual o critério para se estabelecer a 

competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em 

razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como 

coatora (ratione auctoritatis). Nessa senda, mostra-se despicienda a 

matéria versada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa 

do impetrante. 2. No caso, figura no polo passivo do mandamus a 

sociedade anônima Liquigás, subsidiaria direta da Petrobras (sociedade de 

economia mista federal), que, em tese, exerce função federal delegada, 

porquanto suas atribuições decorrem e são, em princípio, controladas 

diretamente pelo poder estatal ao qual estão vinculadas. Precedentes. 3. 

Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal. (CC 

150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13/09/2017, DJe 20/09/2017) grifei. Destarte, não é caso de competência 

delegada. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito e, por consequência, DETERMINO A 

REMESSA DOS AUTOS ao Juízo Federal competente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000208-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000208-72.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO ajuizada por JOSÉ RIBAMAR 

EVANGELISTA MENDES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de transtorno das raízes dos plexos nervosos, 

varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação, espondilose, 

transtorno do disco cervical com radiculopatia, dorsalgia, radiculopatia, 

lumbago com ciática, dor lombar baixa, nefrite túbulo-intersticial aguda, 

cólica nefrética não especifica, impedindo-o de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 121 de 777



urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas, uma vez que existe 

início de prova material da incapacidade laboral, conforme atestados e 

laudos médicos juntados ao processo. Diante das alegações e dos 

atestados médicos apresentados, resta demonstrada a incapacidade da 

parte requerente para o labor, razão pela qual DEFIRO EM PARTE A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que a parte requerida 

efetue o pagamento do benefício de auxílio-doença (NB 31 628.924.268-0) 

pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Ademais, consigno que a tutela 

pode ser revista a qualquer tempo, caso haja modificação da situação 

atual. Assim, intime-se imediatamente a autarquia federal para 

cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENILA ZENARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000561-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CARLOS SOARES REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos. Analisando os autos, 

verifico que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo 

processado em juízo absolutamente incompetente, visto que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – IMPROCEDÊNCIA. A Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A necessidade de 

realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência 

do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da improcedência do 

pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para 

processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, CC 

85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, DECLARO 

ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela 

qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição 

para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com 

as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003833-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA APARECIDA SPIRANDELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003833-22.2017.8.11.0037. 

IMPETRANTE: CAROLINA APARECIDA SPIRANDELI IMPETRADO: 

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado em face do SECRETARIO DE ESTADO E GESTÃO, devidamente 

qualificados nos autos. In casu, verifica-se que o fato de o remédio 

constitucional ter sido impetrado em face de Secretário de Estado, 

configura a incompetência deste Juízo singular, conforme o artigo 96, 

inciso I, alínea g, da Constituição Estadual, a saber: “Art. 96. Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o habeas data contra 

os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04).” No mesmo sentido, o Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe em seu 

artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, que é competente as Turmas e Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para o processamento e 

julgamento: “(...) dos mandados de segurança singular e coletivo contra os 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e 

respectivos Conselheiros Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de 

Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria 

Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia 

Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do 

Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.” 

Assim, indiscutível o equívoco na distribuição do mandamus, neste juízo de 

primeiro grau, já que a autoridade indigitada coatora figura entre as 

pessoas referidas no mencionado artigo 17-B do Regimento Interno do 

TJ-MT. Destarte, é caso de incompetência absoluta que não admite 

prorrogação. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito e, por consequência, DETERMINO A 

REMESSA DOS AUTOS para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003950-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORES EMORES MARTINS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003950-13.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: DORES EMORES MARTINS GONZAGA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da 

causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de 

modo que o presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO 

COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – 

IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – 

IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que 

uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, 

possa tramitar no juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e 

a matéria. Logo, cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A 

necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação 

da competência do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência 

para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, 

CC 85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001454-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001454-11.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI REQUERIDO: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. Analisando os 

autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de modo que o presente feito está sendo 

processado em juízo absolutamente incompetente, visto que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ademais, em decisão recente, o nosso tribunal determinou a 

remessa dos autos 1004839-64.2017.811.0037 ao Juizado desta 

Comarca, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, tendo no polo passivo 

da demanda o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste – IMPREV, como no caso dos autos. Ainda, neste 

sentido: PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE 

CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO 

DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 
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SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – 

IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – 

IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que 

uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, 

possa tramitar no juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e 

a matéria. Logo, cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A 

necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação 

da competência do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência 

para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, 

CC 85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003483-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AQUILES ROTILI JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003483-34.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: ANTONIO AQUILES ROTILI JUNIOR Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT em face de ANTONIO AQUILES ROTILI JUNIOR, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda 

pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme informado 

pela parte exequente no Id nº 27873620. Com efeito, o artigo 924 do 

Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, 

c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

parte executada. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios, visto que já foram pagos administrativamente. Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005062-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA DE GODOI FRANCISCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005062-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADALGISA DE GODOI 

FRANCISCHINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por ADALGISA DE GODOI 

FRANCISCHINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de fibromialgia, dor lombar baixa, dor articular, labirintite, 

hipertensão arterial e poliomielite paralítica aguda, impedindo-a de 

trabalhar. Pedido liminar foi indeferido (Id nº 23898500). Laudo pericial 

realizado por perito judicial (Id nº 27345626). Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (Id nº 27725951), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada (Id nº 28041142). É o relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

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

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

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 
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fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27725952 – Pág. 04/11). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não 

sendo suscetível de reabilitação profissional (Id nº 27345626). Nessa 

toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data da 

cessação (15/12/2018), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002078-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GARCIA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002078-60.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: IOLANDA GARCIA SARTORI 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IOLANDA GARCIA 

SARTORI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No Id nº 27969699, comprovante de 

pagamento dos alvarás. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000632-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CINIRA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000632-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA CINIRA DA SILVA 

BUENO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ajuizado por ROSA CINTRA BUENO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

17953157, foi determinada a intimação da parte requerente para emendar 

a inicial, no entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de ID nº 

23666928. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente emendar a 

inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua 

admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. 

De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a segura 

prestação jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se a rejeição da 

inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003282-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REMI JOAO KAPPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003282-71.2019.8.11.0037. REQUERENTE: REMI JOAO KAPPES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

REMI JOÃO KAPPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de cirrose hepática alcoólica, insuficiência renal 

crônica, apneia de sono, distimia e transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência, impedindo-o de 

trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida no Id nº 22258628. Laudo 

pericial realizado por perito judicial no Id nº 27085047. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 27413641, requerendo o 
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julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 27598397. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

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

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

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra à cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27413642 – Pág. 06/14). Quanto à incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e permanentemente incapacitada para qualquer 

atividade laboral, não sendo suscetível de reabilitação profissional (Id nº 

27085047). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculado pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (24/01/2019), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO FONTENELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000488-77.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSÉ BENICIO FONTENELE REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por JOSÉ BENICIO FONTENELE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de hérnia 

ventral sem obstrução ou gangrena decorrente de pós-operatório de 

coleciste, impedindo-o de trabalhar. A tutela antecipada foi deferida no Id 

nº 19640526. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 22832348. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 22930661, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício. No Id nº 23649890, intimação para a parte 

requerente impugnar a contestação, todavia decorreu o prazo sem 

apresentação de impugnação. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 
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subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

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

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

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

22930662 – Pág. 03/08). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e temporariamente incapacitada para o exercício de 

suas atividades laborais, e verifico ser suscetível de recuperação após a 

realização de cirurgia. Deste modo, entendo que a parte requerente faz 

jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a 

ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade ou a sua 

reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela perícia da 

Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (30/10/2018 – Id nº 17742768), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004759-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004759-32.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MOACIR RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO(A)L: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MOACIR 

RODRIGUES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de dores articulares e síndrome do manguito rotador, 

impedindo-o de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida no Id nº 

22876013. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 27365153. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 27725189, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 27861999. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 
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para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27725190 – Pág. 06). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e temporariamente incapacitada para o exercício de 

suas atividades laborais, sendo suscetível de recuperação após a 

realização da cirurgia. Deste modo, entendo que a parte requerente faz 

jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a 

ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade ou a sua 

reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela perícia da 

Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (31/07/2019 – Id nº 22593403), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SOUZA OLIVEIRA (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000833-43.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EDNA MARIA SOUZA OLIVEIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA c/c 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por EDNA MARIA SOUZA 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de gonartrose, transtornos internos dos joelhos, dor articular, espondilose, 

transtorno do disco cervical com radiculopatia, transtornos das raízes e 

dos plexos nervosos, lumbago com ciática, sinovite e tenossinovite, bem 

como síndrome do manguito rotador, incapacitando-a ao trabalho e, 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o 

quantum relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. Pedido liminar foi indeferido no Id nº 

18273079. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 21572888. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 

21921843, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação à contestação no Id nº 

23661445. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

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

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 
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auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

18141458). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

parcial e permanentemente incapacitada para o exercício de suas 

atividades laborais, porém, não é inválida para o exercício de outra 

atividade, que deverá ser compatível com seu grau de reabilitação (Id nº 

21572888). Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento 

parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, 

até a cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia 

da Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data da 

cessação do benefício (02/12/2018 – Id nº 18141458), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003331-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CARVALHO DEFANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003331-49.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SILVANO CARVALHO DEFANTI 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por SILVANO CARVALHO 

DEFANTI em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido uma 

ruptura traumática da sínfise púbica, bem como é portador de artrose do 

joelho e outras espondiloses com radiculopatias, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 13783659, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 13910462. Laudo 

pericial realizado por perito judicial no Id nº 21572993. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

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

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

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
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AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13783659 – Pág. 15/26). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está parcial e temporariamente incapacitada para o exercício 

de suas atividades laborais, pois está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte 

requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade 

ou a sua reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela 

perícia da Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (07/08/2017 – Id nº 13307109 - Pág. 13), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar, sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo 

de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000252-96.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ALAIR MOREIRA DO 

NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS ajuizada por ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

do disco cervical com radiculopatia, lumbago com ciática, dor articular, 

espondilose, osteoporose sem fratura patológica, transtornos dos tecidos 

moles não especificado, doença de refluxo gastroesofágico sem 

esofagite, colelitíase, dorsalgia e transtornos das raízes e dos plexos 

nervosos, impedindo-a de trabalhar. No id nº 5543275, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação 

no Id nº 5991084, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 

6875442. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 20383813. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

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

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 
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preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

5991164). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades laborais, 

consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo reservar a pequena 

capacidade funcional residual para seus cuidados pessoais (Id nº 

20383813). Ademais, considerando a idade avançada (64 anos), a pouca 

escolaridade (analfabeta) e a ausência de qualificação profissional, 

constato que a parte autora não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação. No tocante ao pedido de dano moral, 

entendo que a pretensão da parte autora não merece acolhimento, visto 

que não restou demonstrada a violação a direito subjetivo e efetivo abalo 

moral, em razão de comportamento abusivo ou ilegal por parte da 

Autarquia requerida. Veja-se o entendimento consolidado pelos Tribunais 

Regionais Federais: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Não caracteriza ato ilícito, a 

ensejar reparação moral, o indeferimento de benefício previdenciário por 

parte do INSS, ou o seu cancelamento, ou a demora na sua concessão, 

salvo se provado o dolo ou a negligência do servidor responsável pelo 

ato, em ordem a prejudicar deliberadamente o interessado. A 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado. O direito se restaura pela determinação de concessão do 

benefício previdenciário e não mediante indenização por danos morais. 2. 

Apelação da par te autora desprov ida.  (TRF-1 -  AC : 

00054876220154013814  0005487-62 .2015 .4 .01 .3814 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

07/03/2018 e-DJF1). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO 

LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. - As 

razões da insurgência manejada pela parte autora não trazem elementos 

aptos a embasar a reforma da decisão impugnada, que guarda perfeita 

consonância com o entendimento desta Turma Julgadora, apenas 

reiterando alegações já sustentadas ao longo do processo e rejeitadas 

tanto pela sentença quanto pela decisão ora hostilizada. - Incabível a 

pretensão de indenização por danos morais, uma vez que, ao indeferir o 

pedido de auxílio-doença em razão da ausência de qualidade de segurado, 

a autarquia securitária agiu dentro dos limites de suas atribuições legais, 

sem violação a quaisquer normas de conduta aplicáveis à espécie. 

Precedentes. - Agravo legal da parte autora desprovido. (TRF-3 - 

APELREEX: 00005715120114036115 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 15/05/2017, NONA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/05/2017). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. O indeferimento ou 

cancelamento do benefício previdenciário ou assistencial na via 

administrativa, por si só, não implica direito à indenização por dano moral, 

cogitada somente quando demonstrada violação a direito subjetivo e 

efetivo abalo moral, em razão de procedimento abusivo ou ilegal por parte 

da Administração. Precedentes. 2. Não havendo comprovação de conduta 

abusiva por parte da Administração que ensejasse abalo moral, afastada 

a indenização pleiteada. 3. Correção monetária desde cada vencimento, 

pelo IPCA-E. Juros de mora desde a citação, conforme o art. 5º da Lei 

11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997. (TRF-4 

- AC: 50148455720164047108 RS 5014845-57.2016.4.04.7108, Relator: 

GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA). 

Outrossim, o mero aborrecimento não basta para constituir o dano moral, 

visto que este exige que haja um significativo sofrimento, o que não restou 

comprovado no caso sub judice. Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir da data do requerimento administrativo (11/11/2016 – Id nº 

5548643), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Considerando que a parte requerente 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno as partes à sucumbência 

recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser pago em favor 

do advogado da parte requerente e 20% (vinte por cento) em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003943-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003943-84.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 
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conforme ordem e resposta negativa em anexo. Sem prejuízo das 

determinações acima, e consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006727-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA COSTA CINTRA (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Em consonância com a decisão sob o ID: 24213041, assim 

como diante da inércia do(a) executado(a), intimo o(a) exequente, por 

intermédio do(s) seus(s) advogado(s), para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos o cálculo atualizado da dívida, sem prejuízo de 

requerer o que entender de direito. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro 

de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004806-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias impugnar à 

contestação lançada sob n. 24554661. Primavera do Leste-MT, 24/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007249-27.2019.8.11.0037

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:

NAIARA LEANDRO DE OLIVEIRA (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 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006794-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

VALDINELSON GONZAGA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006794-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA FLORENTINA DA 

COSTA REQUERIDO: VALDINELSON GONZAGA DA COSTA, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Intime-se as partes requerente e requerida 

para que informem, no prazo de 10 dias, se foi disponibilizada vaga para 

tratamento do paciente Valdinelson Gonzaga da Costa na Clínica Grupo 

Vida, uma vez que foi internado, inicialmente, no Hospital Paulo de Tarso. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004793-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEQUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

RODRIGO MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004793-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE PEQUENO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, RODRIGO MATEUS DA SILVA Vistos, Tendo em vista que já 

decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias requerido na petição de ID 

23207055, intime-se a parte requerente para que informe, no prazo de 15 

dias, se há interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção 

por falta de interesse de agir. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para deliberações. Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006342-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZANELLA FREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006342-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: HENRIQUE ZANELLA FREU Vistos, A Lei 

8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece a impenhorabilidade 

do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar e, dos 

móveis que guarnecem a casa. Essa garantia abrange não somente os 

bens considerados essenciais à habitualidade, mas também, aqueles 

usualmente mantidos em um lar comum ou necessários à vida familiar, em 

consonância com o objetivo maior da Lei 8.009/90, que visa garantir a 

dignidade da pessoa humana. Isto posto, INDEFIRO a penhora dos bens 

que guarnecem a residência da parte executada, porque impenhoráveis. 

Sendo assim, a fim de dar efetividade ao processo executivo, EXPEÇA-SE 

mandado de constatação, a ser cumprido na residência do executado, 

objetivando-se saber se existe algum veículo na posse do devedor, para 

garantia do débito exequendo, sobretudo, aquele indicado no evento 

n°20221074, ou qualquer outro bem e/ou veículo que esteja em sua posse. 

No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e 

intimar a devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo 

para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 

(cinco) dias. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN HENRIQUE BERNARDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000653-27.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: JEAN HENRIQUE BERNARDES DA SILVA Vistos, Tendo em 

vista que decorreu os 60 (sessenta) dias requeridos na petição de ID n° 

25746829, intime-se a parte autora a informar o novo endereço do 

Reclamado JEAN HENRIQUE BERNARDES DA SILVA para fins de citação, 

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

processo. Decorrido o prazo e informado o novo endereço, designe-se 

Audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Intime-se e cumpra-se. 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: 1003466-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO DE PAIVA JUNIOR OAB - GO27677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIO HIDEO MATSUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003466-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DINA PERES DE JESUS - ME 

REQUERIDO: LUPERCIO HIDEO MATSUDA Vistos, Tendo em vista que a 

reclamante informou novo endereço do requerido, conforme consta na 

petição de ID n° 22061893, determino a citação da parte reclamada em seu 

endereço profissional. Assim, designe-se nova audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. 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: 1002950-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002950-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NILTON SELL REQUERIDO: 

NILO VIEIRA DOS SANTOS Vistos, Designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEGIANE CAVANHA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002981-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ETHIENE BRANDAO E SILVA 

MENDONCA DE LIMA REQUERIDO: LEGIANE CAVANHA DA CRUZ Vistos, 

INDEFIRO a citação/intimação da requerida pelo aplicativo Whatsapp, tendo 

em vista a ausência de norma reguladora neste juízo. Junte-se endereço 

atualizado da requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005849-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS PEGUIN (EXECUTADO)

ANA CAROLINE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005849-75.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ANA CAROLINE FARIA, FRANCISCO CARLOS 

PEGUIN Vistos, Intime-se os devedores 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 (NCPC, 523 e § 1º). 

Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000957-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000957-26.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE 

WEGNER Vistos, Defiro o pedido do ID n° 22923901. Dessa forma, cite-se 

o Requerido através de Oficial de Justiça no novo endereço informado 

pela Requerente. Designe-se nova data para audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007104-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007104-68.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO 

Vistos, Cite-se o executado 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. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001386-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001386-90.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: ANA CAROLINA FERREIRA DE 

LIMA Vistos, Intime-se as partes Exequente e Executada para que 

informem se houve o pagamento da entrada, bem como se as condições 

foram aceitas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Cumpra-se. 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: 1000988-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000988-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: CAMILA ALVES GOVEIA Vistos, Acolho a 

justificativa médica trazida pela Requerente para o seu não 

comparecimento na audiência de conciliação, ocorrida no dia 29/10/2019, 

que se deu em virtude de tratamento médico, conforme consta no atestado 

de ID n° 25663386. Além disso, tendo em vista à recusa em receber a 

citação pelo correio (ID n°25130395), determino nova citação da parte 

reclamada no mesmo endereço, por Oficial de Justiça. Assim, decido que 

seja designada nova audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em 

que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002257-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIALFA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002257-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HERBERT BASILIO FERNANDES 

SILVA EXECUTADO: CREDIALFA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME 

Vistos, INDEFIRO o postulado retro, uma vez que a parte executada 

sequer fora citada da presente ação, conforme se verifica do Aviso de 

Recebimento (id.n°15903080) e Certidão do Oficial de Justiça (id. 

n°17395119). Diante disso, intime-se a parte exequente para indicar 

endereço atualizado da parte executada, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ERNESTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001531-20.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ERNESTO SOUZA 

REQUERIDO: ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000286-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (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: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 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: 1000401-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000401-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARCOS 

ADRIANO DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

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: 

Vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000284-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RUBIA LEONTINO JOAQUIM (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: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 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: 1000282-29.2020.8.11.0037

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:

CLAUDINEIA GOMES 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: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 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: 1000280-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA COSTA (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: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006794-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA DA COSTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

VALDINELSON GONZAGA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006794-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA FLORENTINA DA 

COSTA REQUERIDO: VALDINELSON GONZAGA DA COSTA, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Intime-se as partes requerente e requerida 

para que informem, no prazo de 10 dias, se foi disponibilizada vaga para 

tratamento do paciente Valdinelson Gonzaga da Costa na Clínica Grupo 

Vida, uma vez que foi internado, inicialmente, no Hospital Paulo de Tarso. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005428-56.2017.8.11.0037

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:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da 

Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 27718345), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALVES AMORIN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Ítalo (REU)

 

PROCESSO n. 1000406-12.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SALVADOR 

ALVES AMORIN POLO PASSIVO: Ítalo 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: 24/03/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 24 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: 1007329-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA XAVIER VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria acerca do lançamento nos autos sob n. 28367203 

(Certidão/cancelamento da audiência designada para o dia 27/01/20, às 

9h20min). Primavera do Leste-MT, 24/01/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003737-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA DA SILVA FELIX (EXEQUENTE)

LORECI DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIANI DA SILVA FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003737-36.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LORECI DA SILVA, LARYSSA 

DA SILVA FELIX, MARIANI DA SILVA FELIX EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Trata-se de remessa 

equivocada dos autos para este Juízo, pois apenas se as magistradas da 

2ª e 1ª Varas também estivessem impedidas ou suspeitas é que seria este 

Juízo da 5ª Vara o competente, conforme escala de substituição legal. 

Assim, e considerando também que o magistrado da 4ª Vara não está 

mais atuando na 3ª Vara, remeta-se o processo ao juízo da 3ª Vara, que é 

o primeiro Juízo competente na escala de substituição legal desta 

Comarca. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011267-45.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIE VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o exequente, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da 

Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 27669088), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003633-44.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: JEAN CARLOS OLIVEIRA Vistos, Intime-se a parte 

Reclamante a informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a 

quitação do débito conforme informado na audiência de conciliação de ID. 

n° 24950401, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/ MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001156-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA UMBELINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001156-48.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVANA UMBELINA SANTANA 

REQUERIDO: RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP Vistos, Defiro o 

pedido de ID. n°24272652. Designe-se nova audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo carta 

precatória para Comarca de Goiânia a fim de citar, por Oficial de Justiça, o 

sócio da empresa Requerida UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO. 

Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000339-47.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA REQUERIDO: OI S/A Vistos, Considerando que o comprovante de 

endereço acostado nos autos não está em nome da parte requerente, 

emende-se à inicial, para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar comprovante 

de endereço em seu nome (ÁGUA ou LUZ) ou comprovar o vínculo jurídico 

com a pessoa cujo nome consta no comprovante, sob pena de 

indeferimento da inicial, uma vez que a parte requerente juntou nestes 

autos e nos autos de n°1000338-62.2020.8.11.0037, comprovante de 

endereço em nome de SEBASTIÃO CARLOS MOTTA, parte ilegítima no 

polo ativo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIDE LUIZA DE OLIVEIRA MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000338-62.2020.8.11.0037. REQUERENTE: IRIDE LUIZA DE OLIVEIRA 

MURARI MOTTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Considerando que o comprovante de endereço acostado nos autos não 

está em nome da parte requerente, emende-se à inicial, para, no prazo de 

15(quinze) dias, juntar comprovante de endereço em seu nome (ÁGUA ou 

LUZ) ou comprovar o vínculo jurídico com a pessoa cujo nome consta no 

comprovante, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que a parte 

reque ren te  j un t o u  n e s t e s  a u t o s  e  n o s  a u t o s  d e 

n°1000339-47.2020.8.11.00037, comprovante de endereço em nome de 

SEBASTIÃO CARLOS MOTTA, parte ilegítima no polo ativo. No mesmo 

prazo, junte-se extrato da negativação expedida pelos órgãos de restrição 

ao crédito (SERASA, SPC e SCPC), bem como certidão de protesto. 

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000625-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000625-59.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: NIVALDO ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO Vistos, Defiro o pedido de 

ID. n° 25628014. Procedi busca no SIEL em nome de ANTONIO JOSE DE 

PAULO FILHO, no entanto não foi encontrado nenhum registro tendo em 

vista que as informações para a busca foram insuficientes, faltando o 

nome da mãe e/ ou a data de nascimento do Requerido. Realizei pesquisas 

nos Sistemas INFOJUD e RENAJUD que restaram frustradas em virtude de 

não serem encontradas respostas em nome de ANTONIO JOSE DE PAULO 

FILHO. Junto os extratos das consultas em anexos Assim, INTIMO A 

PARTE AUTORA a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. 

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DE GOIS OAB - 017.619.721-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

 

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: 24/03/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 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: 1000313-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

VITOR GABRIEL CANDIDO NOGUEIRA OAB - 728.224.141-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

 

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: 24/03/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 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: 1000334-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAULIM FRANCISCO MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. FARMACIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 
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1000334-25.2020.8.11.0037. REQUERENTE: KAULIM FRANCISCO 

MARQUES JUNIOR REQUERIDO: P. S. FARMACIA LTDA - ME Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

tutela antecipada de urgência cumulada com indenização por danos 

morais pleiteada por KAULIM FRANCISCO MARQUES JUNIOR em face de 

FARMÁCIA BIOFARMA, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

excluir seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão das restrições no valor de R$460,00 

(quatrocentos e sessenta reais), vinculado ao contrato n°018265076323, 

com vencimento em 09/02/2016 e o valor de R$460,00(quatrocentos e 

sessenta reais), vinculado ao contrato n°018265076315, com vencimento 

em 09/03/2016, ambos registrados pela requerida em 31/05/2016. Aduz 

não haver relação jurídica com a demandada. Vieram os seguintes 

documentos: extrato da consulta no serviço de proteção ao crédito (i.d. n° 

28226719) e demais documentos indispensáveis para a propositura desta 

ação. 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 das restrições ao crédito e 

consequentemente a exclusão das negativação no valor de R$460,00 

(quatrocentos e sessenta reais), com vencimento em 09/02/2016 e o valor 

de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), com vencimento em 

09/03/2016. Neste termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo os débitos discutidos nestes autos, deve ser 

presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão 

das negativações não traz prejuízos para a requerida. No que tange ao 

perigo da demora, é este patente, visto que a negativação ao crédito 

produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas 

atividades profissionais e também os atos da vida civil no que tange à 

obtenção de qualquer crédito. 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 as cobranças podem 

eventualmente ser feitas 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 

exclusão das negativações em nome da parte requerente KAULIM 

FRANCISCO MARQUES JUNIOR, inscrito no CPF. 039.479.871-61, 

referente ao contrato n°018265076323, no valor de R$460,00 

(quatrocentos e sessenta reais), com vencimento em 09/02/2016 e 

contrato n°018265076315, no valor de R$460 (quatrocentos e sessenta 

reais), com vencimento em 09/03/2016, dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), que devem ser providenciadas pela Secretaria 

Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 09/03/2020, às 15:20 horas 

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, também 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 de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão das restrições diretamente pelos órgãos 

de restrição ao crédito, se necessário. Primavera do Leste-MT, 24 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT (REQUERIDO)

 

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: 09/03/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007466-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MONICA DIAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 

1007466-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LAURA MONICA DIAS 

SOARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES Vistos, Defiro o 

pedido de Id. N° 27390012, suspenda-se o feito pelo período de 

60(sessenta) dias. Transcorrido o prazo, intime-se a parte requerente, 

para que em 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Anote-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006474-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria acerca da Certidão lançada nos autos sob n. 

28388263 (CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA DESIGNADA 

PARA O DIA 29/01/20, ÀS 8 HORAS. Primavera do Leste-MT, 24/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005627-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILDE SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

JOSUE EPIFANIO DA SILVA (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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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1005627-78.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NILDE SANTANA DA COSTA 

REQUERIDO: JOSUE EPIFANIO DA SILVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido de Id. N° 

25553052. Diante da inexistência nos autos de informações acerca da 

internação do paciente Josué Epifânio da Silva, oficie-se à clínica para que 

se manifeste se houve internação, bem como a data em que ocorreu e se 

ainda está internado. Cumpra-se com urgência, servindo o presente como 

ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003550-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATTI DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR AMARAL PEIXOTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003550-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RIGATTI DIESEL LTDA - ME 

REQUERIDO: WALDEMAR AMARAL PEIXOTO - ME Vistos, Trata-se o 

presente feito de Ação Monitória que possui rito próprio, específico, ditado 

pelo Código de Processo Civil. O Juizado Especial tem em suas ações 

também rito especial, diverso do aplicado à Ação Monitória. Muito embora 

entenda que o rito monitório seja compatível com o Juizado Especial, mister 

se faz a ressalva de que dever-se-á observar a hierarquia das leis, e, 

ainda, a especialidade das mesmas, e tratando-se de duas leis especiais, 

deve-se aplicar aquela que se enquadra a Justiça que procura, ou seja, o 

Juizado Especial, especificamente a Lei nº 9.099/95. DESTA FORMA, 

CONVERTO A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. 

Compulsando os autos, observa-se que não foi possível a localização da 

parte demanda, motivo pelo qual o exequente postulou pela intimação 

editalícia do executado. Pois bem. É pacífico o entendimento de que a 

modalidade editalícia é incabível em sede de Juizados Especiais Cíveis no 

processo de conhecimento, seja citação seja intimação. Deste modo, 

apesar da existência do enunciado 37 do Fonaje, tenho que se trata de 

mera orientação procedimental PARA OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO, 

não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da 

legalidade. Ademais, a vedação justifica-se nos princípios que norteiam os 

juizados, quais sejam: celeridade, economia processual, simplicidade e 

informalidade. Sendo assim, o procedimento em análise ofende os 

princípios apontados. Isto posto, INDEFIRO o pedido de citação do 

executado por meio de edital. Requeira o autor o que entender de direito 

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

processo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

RAQUEL GODINHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000230-33.2020.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL GODINHO MARTINS, 

ROGERIO DE BARROS CURADO REQUERIDO: MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A. Vistos, Trata-se da ação de indenização por 

danos morais e materiais c/c pedido liminar pleiteada por ROGÉRIO DE 

BARROS CURADO e RAQUEL GODINHO MARTINS CURADO em face de 

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida conserte o veículo Hilux 2016/2017 – 

Placa QBW 7464, por haver colidido com animal (cavalo) que estava nas 

margens da rodovia MT130. Dos Fatos. Alegam, em síntese, que no dia 22 

de novembro de 2019, aproximadamente às 18h:30min, os requerentes 

trafegavam pela Rodovia MT130, sentido Rondonópolis/Primavera do 

Leste, quando vieram a colidir com um animal (Cavalo) na pista. Sustentam 

que foi instaurado procedimento administrativo com a requerida para 

promover o reparo do veículo. Relatam que a concessionária indeferiu o 

conserto do veículo por não haver encontrado animais na pista na data 

dos fatos. Afirmam que no mesmo dia fora registrado acidente com vítima 

fatal, após o condutor de um veículo bater em um cavalo que também 

estava na pista. Vieram os seguintes documentos: Termo de Ocorrência 

(id. n°28130592); Imagens do Veículo Danificado (id. n°28130598); Boletim 

de Ocorrência (id. n°28130607); Orçamentos (id. n°28131211; 28131212; 

28131214); Indeferimento do Procedimento Administrativo (id. 

n°28131226); Matérias Jornalísticas de Acidente com Animais na Pista (id. 

n°28142089) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. 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. Conforme se verifica dos autos, é verossímil a alegação da 

existência do acidente de trânsito que danificou o veículo dos 

demandantes, quando estes não obtiveram êxito ao tentar desviar de um 

cavalo que invadiu a pista de rolamento, na MT130, sentido 

Rondonópolis/Primavera do Leste, vindo a atingir o animal. Na mesma data 

dos fatos, fora registrado acidente com vítima fatal quando o condutor de 

um veículo veio a colidir com um cavalo que também atravessa a rodovia, 

conforme documentos juntados. Os fatos foram confirmados no Boletim de 

Ocorrência e no Termo de Ocorrência emitido pela requerida, inclusive, em 

uma matéria jornalística publicada na data de 28 de novembro de 2019 (id. 

n°28142089). Logo, é dever da concessionária responsável pela rodovia 

garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar 

medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista de 

rolamento por animais oriundos das propriedades limítrofes. Em se 

tratando de empresa concessionária de serviço público, incide a regra da 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos terceiros 

(usuários ou não usuários de serviço), consoante o disposto no artigo 37, 

§6º, da Constituição Federal, in verbis: Art. 37: § 6º - As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Neste diapasão, ainda que não afastada a 

responsabilidade do dono do animal que causou o sinistro, nos termos do 

artigo 936, do Código Civil, persiste, também, a responsabilidade da 

concessionária, pois a esta compete o dever de vigilância e policiamento 

das pistas, zelando pela segurança dos usuários da rodovia. Diante disso, 

o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. 

O perigo de dano irreparável é patente, ante a necessidade de uso 

diuturno do veículo e da sua atual indisponibilidade para os reclamantes 

em decorrência do sinistro. Ademais, os reclamantes apresentaram como 

caução idônea, o veículo envolvido no acidente de trânsito, a saber: 

TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ano/modelo 2016/2017, Placa QBW7464, 

Renavam 01099567928, no valor de R$151.732,00(...), a qual acolho, o 

que torna possível e seguro para a parte demandada, como garantia da 

reversibilidade da tutela de urgência. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que requerida antecipe o valor de 

R$20.670,00(vinte mil, seiscentos e setenta reais) a título de dano material, 

referente ao menor orçamento apresentado no evento n°28131211, no 

prazo de 3 (três) dias, cujo valor deverá ser repassado diretamente para 

a oficina AUTOMOTIVA RECUPERADORA, situado na Avenida Cascavel, 

n°600, Bairro Primavera 4, Telefone 66-3498-9116 e 66-99677-7908, sob 

pena de multa diária que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais), sem prejuízo de posterior bloqueio de 

numerário das contas da reclamada. Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 25/05/2020, às 08h00min 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, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 
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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, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000340-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ELEANDRO APARECIDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada 

de urgência cumulada com indenização por danos morais pleiteada por 

ELEANDRO APARECIDO FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A 

(VIVO), todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para excluir seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente 

foi impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em razão da restrição no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um reais 

e setenta e oito centavos), vinculado ao contrato n°0278088956, com 

vencimento em 10/10/2017, registrado pela requerida em 11/02/2018. 

Aduz não haver relação jurídica com a demandada. Vieram os seguintes 

documentos: extrato da consulta no serviço de proteção ao crédito (i.d. n° 

28230823) e demais documentos indispensáveis para a propositura desta 

ação. 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 do crédito e possível 

exclusão da negativação no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um 

reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10/10/2017. Neste 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo o débito 

discutido nesta ação, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para 

a requerida. No que tange ao perigo da demora, é este patente, visto que a 

negativação ao crédito produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. 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 as cobranças 

podem eventualmente ser feitas 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 

exclusão da negativação em nome da parte requerente ELEANDRO 

APARECIDO FERREIRA, inscrito no CPF.939.914.101-25, referente ao 

contrato n°0278088956, no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um 

reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10/10/2017, dos 

órgãos de cadastro e inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciado 

pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

10/03/2020, às 14:40 horas 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, também 

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 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito, se necessário. 

Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006137-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE PINTO CASALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

THIAGO CASALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006137-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORAIDE PINTO CASALI 

REQUERIDO: THIAGO CASALI, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para tratamento de saúde por 

meio de internação compulsória, alegando ser o requerido dependente 

químico, resultando em situação de risco para si e terceiros. A tutela de 

urgência foi deferida. O Município requerido alega cumprimento da medida 

liminar disponibilizando vaga para o requerido THIAGO CASALI, na Clínica 

de recuperação Liberdade – Centro de Tratamento para Dependência 

Química, no Município de Várzea Grande, comprometendo-se com o 

pagamento de 02 mensalidades e responsabilizando o Estado de mato 

grosso pelo custeio do restante do tratamento. O Estado de Mato Grosso 

se defende alegando comprometimento com o princípio da universalidade 

do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa diária, que seja 

julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requereu a internação do reclamado para 

tratamento de dependência química, com base nos documentos juntados 

na exordial, na qual indicou a necessidade de internação em comunidade 

terapêutica. Não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação do paciente, mesmo 

que de forma breve. A seguir, transcrevo precedentes dos tribunais 

pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À guisa do arcabouço 

constitucional, a internação compulsória consiste em modalidade de 

internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 

6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está 
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indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o paciente 

necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante 

da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação 

do Poder Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, 

estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 

121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de THIAGO 

CASALI, consistente em internação compulsória em clínica especializada 

para tratamento de dependente químico, seja na rede pública ou privada, 

bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela 

de urgência deferida. CONSIGNO QUE NÃO HÁ PEDIDO NOS AUTOS 

ACERCA DE EVENTUAL PAGAMENTO DA CLÍNICA EM QUE O REQUERIDO 

FOI INTERNADO, PRESSUPONDO-SE QUE FOI QUITADA A INTERNAÇÃO. 

NO ENTANTO, FICA ASSEGURADO À CLÍNICA ESPECIALIZADA, DESDE 

QUE TRAGA AOS AUTOS NOTA FISCAL E DOCUMENTOS PERTINENTES, 

O PEDIDO DE BLOQUEIO SE COMPROVADO O INADIMPLEMENTO PELOS 

ENTES PÚBLICOS. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Intimem-se as partes da sentença. Transitada em julgado, arquive-se. 

Primavera do Leste - MT, 23 de janeiro de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008258-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS (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 SENTENÇA Processo: 

1008258-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELA KELLE RODRIGUES 

DE JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 

38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da 

Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência 

proposta por ÂNGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. 

Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação 

ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) procedimento(s) 

foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em documentos de cunho 

médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a indicação do 

tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da parte autora. 

Por outro lado, também evidenciada a premência do tratamento como um 

todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil 

do processo (inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), 

quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito 

averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem 

o tratamento de saúde, bem como demais tratamentos que se fizerem 

necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte 

autora, ÂNGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS e, como corolário, confirmo 

a(s) tutela(s) de urgência deferida(s). Sem custas e honorários, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intimem-se. 

Transitada em julgado e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória/carta/mandado de 

intimação/ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005852-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005852-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDILEIDE BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, sendo que, foi determinado pelo Juízo que os requeridos 

adotassem as providências necessárias para avaliação médica de LUIZ 

HENRIQUE, por médico especialista em Psiquiatria. Diante da informação do 

CAPS de que não conseguiu entrar em contato telefônico com o paciente, 

a Defensoria Pública foi intimada para manifestar interesse no feito no 

prazo de 05 dias, mas permaneceu inerte. Foi determinado, então, a 

intimação pessoal da parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

mas está restou frustrada posto que o oficial de justiça certificou que não 

foi possível intimar a autora pois a mesma mudou-se sem informar seu 

atual endereço. Não obstante a obrigatoriedade do Estado (em sentido 

lato) em assegurar o direito à saúde por meio do SUS, é forçoso 

reconhecer que, no presente caso, está configurada a hipótese prevista 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do abandono 

da causa pelo autor. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil; no artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995; todos c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. 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 eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006248-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)
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Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006248-41.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUINA GONCALVES DA 

CRUZ EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por 

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ em desfavor de MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO. Houve a 

devolução do valor bloqueado para o cumprimento da sentença em virtude 

de a requerente não mais ter retornado à Defensoria Pública para dar 

continuidade ao processo. Posto isso, julgo extinto o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 203, §1º “in fine” 

do Código de Processo Civil; combinado com o artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para 

devolução do saldo total remanescente na conta judicial. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001505-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS EDUARDO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001505-51.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: RUBENS EDUARDO GUIMARAES Vistos, 

A petição de id. n° 25159342 requereu o arquivamento do processo em 

razão de um acordo realizado entre as partes. Homologo a desistência da 

presente ação 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. Publicada e registrada eletronicamente. Transitada em julgado, 

arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito PRIMAVERA DO LESTE, 23 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARDOSO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005839-31.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUBENS CARDOSO 

SANTANA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte promovente não compareceu à audiência de conciliação realizada 

em 09 de dezembro de 2019 (id. nº27105596), apesar de intimada na 

pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 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 às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Isento de custas e honorários advocatícios. Primavera 

do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011989-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011989-11.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A EXECUTADO: ALINE DA SILVA Vistos, Trata-se 

de cumprimento de sentença. Intimada para indicar bens à penhora, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Assim, os 

processos em tramite perante os Juizados Especiais são dotados de um 

procedimento diferente. Nestes termos, reza o § 4º do art. 53 da Lei 

9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A ratio legis do referido dispositivo legal é devido 

ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 

n°9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste-MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA AMANCIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002935-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILA AMANCIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais pleiteada por 

CAMILA AMANCIO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Inicialmente, verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme se verifica o termo de acordo juntado nos autos (id. 

n°22729106). Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 
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finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria desta lide está 

relacionada a direito disponível e tendo em vista que as partes são 

capazes, não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. 

Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as 

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

consequentemente, julgo extinto o presente processo em conformidade 

com o art.487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Expeça-se alvará em favor do 

credor CAMILA AMANCIO DE LIMA no valor de R$3.000,00(três mil reais), 

corrigido monetariamente, conforme comprovante de pagamento em anexo 

(id. n°23068795), cujos dados bancários foram juntados nos autos (id. 

n°24346303). Após a expedição do alvará e transitada esta em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Primavera do Leste/MT, 24 de Janeiro de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004336-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DERLEY WAGNER DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, no 

valor de R$ 6.337,01. Expeça-se, de imediato, alvará ao credor, com 

acréscimo, na conta indicada, visto que o advogado detém procuração 

com poderes para receber valores em nome do reclamante. PRIMAVERA 

DO LESTE, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 Processo: 

1002319-63.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANETE CRISTINA DA ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, eis que os requeridos deixaram transcorrer “in 

albis” o prazo para contestação, tornando-se revéis e não há 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, do 

CPC/15. Trata-se de Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c isenção de 

Contribuição Previdenciária e Repetição de Indébito proposta por ANETE 

CRISTINA GOMES em face em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. A reclamante alega que é 

professora aposentada pelo Estado de Mato Grosso desde 01.09.2016, 

conforme documentos em anexo. Relata a exordial que durante muitos 

anos a Autora esteve no comando de uma sala de aula, onde realizava 

diversos esforços repetitivos com seus membros superiores, além de 

permanecer longos períodos em pé, o que forçava demasiadamente sua 

coluna. Aduz que por conta disso, foram diagnosticadas as seguintes 

moléstias: ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA (CID M47.9); TRANSTORNO 

DO DISCO VERTICAL COM RADICULOPATIA (CID M50.1); UNCOARTROSE 

EM C5, C6 E C7; ESCOLIOSE CERVICAL DE CONVEXIDADE VOLTADA 

PARA A ESQUERDA. A parte autora assevera que suas condições de 

trabalho, associados a demasiada necessidade de permanecer longos 

períodos de pé, bem como sentada em posições inadequadas, afetaram 

diretamente sua saúde física, de modo que passou a apresentar moléstias 

profissionais. Alega que as enfermidades apresentadas são danosas, 

gerando, inclusive, limitações em seus membros superiores, apresentando 

perda de mobilidade para realizar até mesmo atividades cotidianas. Os 

reclamados devidamente citados, id n° 21322733/21322733 deixaram 

transcorrer “in albis” o prazo para contestação. Após, os autos vieram 

conclusos para sentença. Fundamento. Decido. Tem-se que os requeridos 

foram citados, conforme id n° 21322733/21322733 e deixaram transcorrer 

“in albis” o prazo para contestação, motivo pelo qual decreto a revelia do 

Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência-MT/PREV, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A parte reclamante requer 

a isenção no imposto de renda, bem como, isenção da contribuição 

previdenciária, além da condenação da repetição do indébito em seu 

favor, eis que é servidora pública estadual aposentada desde 01/09/2016 

e possui doenças degenerativas da coluna supostamente decorrentes de 

sua profissão e que a torna incapacitada para o exercício de suas 

atividades diárias. É cediço que a isenção pleiteada pela parte autora, 

prevista no art. 6º, XIV, da Lei n°7.713/88, é concedida aos portadores 

das enfermidades ali descritas. O entendimento sedimentado do STJ é que 

o rol contido na lei nº7.713/88 é taxativo e não comporta interpretação 

extensiva. Senão, vejamos: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO 

DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL 

TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, 

no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos 

para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 

7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito 

em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das 

seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por 

conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus 

clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele 

enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação 

das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, 

restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível 

interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se 

enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo 

art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator (a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: 

EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 

17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; 
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REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é 

portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa 

desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares 

involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não 

encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (STJ - REsp: 1116620 BA 2009/0006826-7, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 25/08/2010). GRIFEI. Assim, considerando que a parte 

autora não possui nenhuma moléstia que se encontra descrita no texto 

legal, tenho que não merece prosperar a presente demanda. Inobstante a 

isso, a parte autora em sua exordial argumenta que as enfermidades 

adquiridas foram ocasionadas pelo exercício de sua profissão. No 

entanto, deixou de acostar aos autos prova de tal alegação, uma vez que 

o simples comunicado de afastamento por motivo de doença não 

comprova a origem da moléstia. Não há nos autos laudo médico que 

indique que as doenças adquiridas pela parte autora decorreram do 

exercício de sua profissão. É possível que uma pessoa fique enferma 

durante o exercício de sua vida profissional, sem que a moléstia dela 

decorra. Além disso, a requerente afirma ser portadora de paralisia 

irreversível e incapacitante, uma vez que as enfermidades que porta 

resultam na moléstia supra. Os laudos apresentados pela parte reclamante 

atestam que ela é portadora de diversas doenças que podem ser 

classificadas como doenças degenerativas da coluna. Porém, não há 

descrito nos laudos que tais moléstias possam ser causadoras e 

evoluírem para o quadro de paralisia irreversível e incapacitante. Ora, ao 

contrário do que afirma a parte em sua exordial, não pode o juízo 

classificar que tal moléstia seja capaz de desenvolver, resultar, causar e 

evoluir para paralisia irreversível e incapacitante. Somente a avaliação 

médica é que pode analisar o quadro clínico do paciente, para, então, 

diagnosticá-lo e testá-lo. Nesse sentido: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO 

ACOMETIDO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 40, § 

1º, INC. I, DA CRFB E ART. 186, INC. I, § 1º, DA LEI N. 8.112/90. 

PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. Merece reforma a decisão da 

Administração desse Tribunal Regional, determinando-se a conversão da 

aposentadoria com proventos proporcionais para aposentadoria com 

proventos integrais se resta comprovado, por intermédio de laudo emitido 

por junta médica oficial, que o servidor aposentado encontra-se acometido 

de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do disposto no art. 40, 

§ 1º, inc. I, da Constituição da República e no art. 186, inc. I, § 1º, da Lei n. 

8.112/90. Convém salientar que cabe à ciência médica, e somente a ela, 

qualificar determinada moléstia como paralisia irreversível e incapacitante. 

À Corte incumbe apenas resolver a questão de acordo com os fins a que 

se dirige a legislação aplicável, embasada, evidentemente, por prova 

técnica, diante de cada situação fática. (TRT-12 - RecAdm: 

00100036820145120000 SC 0010003-68.2014.5.12.0000, Relator: MARIA 

DE LOURDES LEIRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: 03/07/2015). GRIFEI. Desta forma, não está comprovado nos 

autos que a Autora é portadora de MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e de 

PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, de modo que não faz jus à 

isenção do Imposto de Renda contida no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 

7.713/1988, in verbis: Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os 

proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 

e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante),contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Alega 

a parte autora que faz jus a isenção da Contribuição previdenciária, nos 

termos do art. 40, §21, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

senão vejamos: Art. 40. [...] § 21 A contribuição prevista no § 18 deste 

artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e 

de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 

doença incapacitante. GRIFEI. A legislação do estado do Mato Grosso 

regulamentou o referido direito na Lei Complementar nº. 202/2004, art. 2º, 

in verbis: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o 

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do 

Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do 

art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: [...] IV - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que 

trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for 

portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. [...] § 4° Para 

efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste 

artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes 

do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 

as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade 

laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do 

Estado de Mato Grosso. Nota-se que a Lei estadual é clara ao destacar 

que todas as patologias inseridas na Lei do Imposto de Renda são 

consideradas “doenças incapacitantes” para fins de redução e isenção da 

contribuição previdenciária. A autora alega que seus subsídios mensais 

não ultrapassam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social, que é portadora de 

moléstias elencadas na lei n° 7.713/88 bem como, possui moléstia 

incapacitante reconhecida pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Compulsando os autos, verifico que os rendimentos da requerente não 

ultrapassam o dobro do teto estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência. No entanto, verifico 

também que a parte requerente não possui moléstia profissional, paralisia 

irreversível e incapacitante, bem como, não possui doença incapacitante 

que a impeça de exercer atividade laborativa, devidamente reconhecida 

pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. Os laudos de id n° 

19720131, subscritos pela perícia médica da secretaria de Administração 

do Estado de Mato Grosso atestam limitações laborais nos períodos de 

afastamento, quais sejam: 04/02/2014 à 31/12/2014 e 12/01/2015 à 

30/12/2015, sem descrever as doenças que a tornaram incapacitada. Ao 

lado disso, os afastamentos ocorreram em períodos determinados, sendo 

que após a requerente retornou ao trabalho, eis que não há juntado aos 

autos outros atestados de afastamento. Infere-se que ao se aposentar a 

reclamante teve sua aposentadoria por tempo de contribuição no ano de 

2016, conforme id nº 19720130, fato que corrobora que a parte autora 

não possui doença incapacitante decorrente de sua atividade laborativa, 

devidamente reconhecida pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Nesse sentido, cabe destacar o art. 373, do CPC, in verbis: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...). Destaquei. Tenho que não merecem 

prosperar os pedidos pleiteados pela autora, eis que não logrou êxito em 

comprovar fato constitutivo de seu direito. Cumpre salientar que é livre o 

convencimento motivado do juiz sob a égide do art. 370 e 371 do CPC/15. 

O que se depreende do caso em tela é que a requerente é portadora das 

doenças ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA (CID M47.9); TRANSTORNO 

DO DISCO VERTICAL COM RADICULOPATIA (CID M50.1); UNCOARTROSE 

EM C5, C6 E C7; ESCOLIOSE CERVICAL DE CONVEXIDADE VOLTADA 

PARA A ESQUERDA, conforme documentos anexos aos autos. Porém, 

tem-se que essas enfermidades não constam do rol elencado do art. 6º, 

XIV da Lei nº 7.713, não há comprovação que decorreram de sua 

atividade laborativa, bem como, não foram devidamente reconhecidas pela 

Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. Assim, não há falar em isenção 

de imposto de renda e de contribuição previdenciária, muito menos em 

repetição do indébito, pois não comprovado qualquer dos requisitos 

exigidos pela legislação. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas (Lei 

9.099/95, artigos 54 e 55). Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de janeiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE CRISTINA GOMES (INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1002319-63.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANETE CRISTINA DA ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, eis que os requeridos deixaram transcorrer “in 

albis” o prazo para contestação, tornando-se revéis e não há 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, do 

CPC/15. Trata-se de Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c isenção de 

Contribuição Previdenciária e Repetição de Indébito proposta por ANETE 

CRISTINA GOMES em face em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. A reclamante alega que é 

professora aposentada pelo Estado de Mato Grosso desde 01.09.2016, 

conforme documentos em anexo. Relata a exordial que durante muitos 

anos a Autora esteve no comando de uma sala de aula, onde realizava 

diversos esforços repetitivos com seus membros superiores, além de 

permanecer longos períodos em pé, o que forçava demasiadamente sua 

coluna. Aduz que por conta disso, foram diagnosticadas as seguintes 

moléstias: ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA (CID M47.9); TRANSTORNO 

DO DISCO VERTICAL COM RADICULOPATIA (CID M50.1); UNCOARTROSE 

EM C5, C6 E C7; ESCOLIOSE CERVICAL DE CONVEXIDADE VOLTADA 

PARA A ESQUERDA. A parte autora assevera que suas condições de 

trabalho, associados a demasiada necessidade de permanecer longos 

períodos de pé, bem como sentada em posições inadequadas, afetaram 

diretamente sua saúde física, de modo que passou a apresentar moléstias 

profissionais. Alega que as enfermidades apresentadas são danosas, 

gerando, inclusive, limitações em seus membros superiores, apresentando 

perda de mobilidade para realizar até mesmo atividades cotidianas. Os 

reclamados devidamente citados, id n° 21322733/21322733 deixaram 

transcorrer “in albis” o prazo para contestação. Após, os autos vieram 

conclusos para sentença. Fundamento. Decido. Tem-se que os requeridos 

foram citados, conforme id n° 21322733/21322733 e deixaram transcorrer 

“in albis” o prazo para contestação, motivo pelo qual decreto a revelia do 

Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência-MT/PREV, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A parte reclamante requer 

a isenção no imposto de renda, bem como, isenção da contribuição 

previdenciária, além da condenação da repetição do indébito em seu 

favor, eis que é servidora pública estadual aposentada desde 01/09/2016 

e possui doenças degenerativas da coluna supostamente decorrentes de 

sua profissão e que a torna incapacitada para o exercício de suas 

atividades diárias. É cediço que a isenção pleiteada pela parte autora, 

prevista no art. 6º, XIV, da Lei n°7.713/88, é concedida aos portadores 

das enfermidades ali descritas. O entendimento sedimentado do STJ é que 

o rol contido na lei nº7.713/88 é taxativo e não comporta interpretação 

extensiva. Senão, vejamos: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO 

DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL 

TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, 

no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos 

para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 

7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito 

em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das 

seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por 

conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus 

clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele 

enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação 

das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, 

restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível 

interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se 

enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo 

art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator (a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: 

EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 

17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; 

REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é 

portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa 

desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares 

involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não 

encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (STJ - REsp: 1116620 BA 2009/0006826-7, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 25/08/2010). GRIFEI. Assim, considerando que a parte 

autora não possui nenhuma moléstia que se encontra descrita no texto 

legal, tenho que não merece prosperar a presente demanda. Inobstante a 

isso, a parte autora em sua exordial argumenta que as enfermidades 

adquiridas foram ocasionadas pelo exercício de sua profissão. No 

entanto, deixou de acostar aos autos prova de tal alegação, uma vez que 

o simples comunicado de afastamento por motivo de doença não 

comprova a origem da moléstia. Não há nos autos laudo médico que 

indique que as doenças adquiridas pela parte autora decorreram do 

exercício de sua profissão. É possível que uma pessoa fique enferma 

durante o exercício de sua vida profissional, sem que a moléstia dela 

decorra. Além disso, a requerente afirma ser portadora de paralisia 

irreversível e incapacitante, uma vez que as enfermidades que porta 

resultam na moléstia supra. Os laudos apresentados pela parte reclamante 

atestam que ela é portadora de diversas doenças que podem ser 

classificadas como doenças degenerativas da coluna. Porém, não há 

descrito nos laudos que tais moléstias possam ser causadoras e 

evoluírem para o quadro de paralisia irreversível e incapacitante. Ora, ao 

contrário do que afirma a parte em sua exordial, não pode o juízo 

classificar que tal moléstia seja capaz de desenvolver, resultar, causar e 

evoluir para paralisia irreversível e incapacitante. Somente a avaliação 

médica é que pode analisar o quadro clínico do paciente, para, então, 

diagnosticá-lo e testá-lo. Nesse sentido: RECURSO ADMINISTRATIVO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO 

ACOMETIDO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 40, § 

1º, INC. I, DA CRFB E ART. 186, INC. I, § 1º, DA LEI N. 8.112/90. 

PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. Merece reforma a decisão da 

Administração desse Tribunal Regional, determinando-se a conversão da 

aposentadoria com proventos proporcionais para aposentadoria com 

proventos integrais se resta comprovado, por intermédio de laudo emitido 

por junta médica oficial, que o servidor aposentado encontra-se acometido 

de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do disposto no art. 40, 

§ 1º, inc. I, da Constituição da República e no art. 186, inc. I, § 1º, da Lei n. 

8.112/90. Convém salientar que cabe à ciência médica, e somente a ela, 

qualificar determinada moléstia como paralisia irreversível e incapacitante. 

À Corte incumbe apenas resolver a questão de acordo com os fins a que 

se dirige a legislação aplicável, embasada, evidentemente, por prova 

técnica, diante de cada situação fática. (TRT-12 - RecAdm: 

00100036820145120000 SC 0010003-68.2014.5.12.0000, Relator: MARIA 

DE LOURDES LEIRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: 03/07/2015). GRIFEI. Desta forma, não está comprovado nos 

autos que a Autora é portadora de MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e de 

PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, de modo que não faz jus à 

isenção do Imposto de Renda contida no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 

7.713/1988, in verbis: Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os 

proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 
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e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante),contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Alega 

a parte autora que faz jus a isenção da Contribuição previdenciária, nos 

termos do art. 40, §21, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

senão vejamos: Art. 40. [...] § 21 A contribuição prevista no § 18 deste 

artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e 

de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 

doença incapacitante. GRIFEI. A legislação do estado do Mato Grosso 

regulamentou o referido direito na Lei Complementar nº. 202/2004, art. 2º, 

in verbis: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o 

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do 

Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do 

art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: [...] IV - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que 

trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for 

portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. [...] § 4° Para 

efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste 

artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes 

do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 

as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade 

laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do 

Estado de Mato Grosso. Nota-se que a Lei estadual é clara ao destacar 

que todas as patologias inseridas na Lei do Imposto de Renda são 

consideradas “doenças incapacitantes” para fins de redução e isenção da 

contribuição previdenciária. A autora alega que seus subsídios mensais 

não ultrapassam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social, que é portadora de 

moléstias elencadas na lei n° 7.713/88 bem como, possui moléstia 

incapacitante reconhecida pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Compulsando os autos, verifico que os rendimentos da requerente não 

ultrapassam o dobro do teto estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência. No entanto, verifico 

também que a parte requerente não possui moléstia profissional, paralisia 

irreversível e incapacitante, bem como, não possui doença incapacitante 

que a impeça de exercer atividade laborativa, devidamente reconhecida 

pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. Os laudos de id n° 

19720131, subscritos pela perícia médica da secretaria de Administração 

do Estado de Mato Grosso atestam limitações laborais nos períodos de 

afastamento, quais sejam: 04/02/2014 à 31/12/2014 e 12/01/2015 à 

30/12/2015, sem descrever as doenças que a tornaram incapacitada. Ao 

lado disso, os afastamentos ocorreram em períodos determinados, sendo 

que após a requerente retornou ao trabalho, eis que não há juntado aos 

autos outros atestados de afastamento. Infere-se que ao se aposentar a 

reclamante teve sua aposentadoria por tempo de contribuição no ano de 

2016, conforme id nº 19720130, fato que corrobora que a parte autora 

não possui doença incapacitante decorrente de sua atividade laborativa, 

devidamente reconhecida pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Nesse sentido, cabe destacar o art. 373, do CPC, in verbis: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...). Destaquei. Tenho que não merecem 

prosperar os pedidos pleiteados pela autora, eis que não logrou êxito em 

comprovar fato constitutivo de seu direito. Cumpre salientar que é livre o 

convencimento motivado do juiz sob a égide do art. 370 e 371 do CPC/15. 

O que se depreende do caso em tela é que a requerente é portadora das 

doenças ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA (CID M47.9); TRANSTORNO 

DO DISCO VERTICAL COM RADICULOPATIA (CID M50.1); UNCOARTROSE 

EM C5, C6 E C7; ESCOLIOSE CERVICAL DE CONVEXIDADE VOLTADA 

PARA A ESQUERDA, conforme documentos anexos aos autos. Porém, 

tem-se que essas enfermidades não constam do rol elencado do art. 6º, 

XIV da Lei nº 7.713, não há comprovação que decorreram de sua 

atividade laborativa, bem como, não foram devidamente reconhecidas pela 

Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso. Assim, não há falar em isenção 

de imposto de renda e de contribuição previdenciária, muito menos em 

repetição do indébito, pois não comprovado qualquer dos requisitos 

exigidos pela legislação. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas (Lei 

9.099/95, artigos 54 e 55). Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de janeiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007100-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007100-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILSON CESAR ERTEL 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO 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 Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE ajuizada por NILSON 

CESAR ERTEL em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e 

ESTADO DE MATO GROSSO. Relata o Autor nunca ter sido proprietário do 

veículo descrito na inicial. Aduz que tomou ciência em 2017 após requerer 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais Estaduais, sendo compelido ao 

parcelamento do débito de IPVA dos anos de 2012 a 2017 no montante de 

R$ 1.213,37 (um mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos). 

Afirma que se encontra em aberto em seu nome débitos referente a 

Licenciamento Anual e Seguro DPVAT. Alega que a cobrança dos tributos 

é indevida em razão da ausência de propriedade. Requer que seja 

declarada a negativa de propriedade, declaração de inexistência de 

débitos de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT, bem como devolução, 

em dobro, do valor pago e indenização por danos morais. Deferida a 

liminar no Id. N.°16480990, determinando que os reclamados procedam 

com a suspensão dos tributos, bem como apresentem a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, qual seja, a comprovação 

da propriedade do veículo em nome do autor. Em sua contestação o 

Departamento Estadual de Trânsito pleiteia a ilegitimidade passiva para 

compor a ação, e no mérito sustenta ausência de ato ilícito e que não 

contribuiu para os fatos, não havendo que se falar em dano moral, 

requerendo pôr fim à improcedência da ação. O segundo requerido, 

Estado de Mato Grosso, em contestação arguiu ilegitimidade passiva e no 

mérito alega ausência de ato ilícito e pleiteia a improcedência da ação. 

Houve apresentação de impugnação as contestações, rebatendo as 

argumentações das defesas e reiterando os pedidos iniciais. -PRELIMINAR 

A alegação dos requeridos quanto a ilegitimidade passiva não merece 

prosperar, uma vez que o primeiro reclamado é responsável pela 

cobrança de IPVA e segundo reclamado pelos tributos oriundos de Seguro 

Obrigatório DPVAT e Licenciamento Anual, assim, diante dos argumentos 

indefiro o pleito de ilegitimidade pleiteado pelo(s) requerido(s). 

Ultrapassada a fase preliminar passo a análise do MÉRITO. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde os reclamados estão mais aptos a provarem o 

insucesso da demanda do que a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbem as partes reclamadas para provarem a veracidade de suas 

alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 333, II do 

CPC. No mais, caberiam aos reclamados apresentarem os documentos 
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comprobatórios de titularidade do veículo em nome do reclamante, a fim de 

justificar as cobranças inseridas em nome do mesmo. Cumpre salientar 

que, aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo 

de adotar as providências necessárias e adequadas para evitar danos as 

pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado, ou quem o fizer as suas 

vezes, infringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der 

oportunidades às ocorrências do dano, estarão presentes os elementos 

necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade quanto a sua 

conduta. Não é necessário investigar a existência de uma vontade 

psíquica no sentido da ação ou omissão causadora do dano. A omissão 

da conduta necessária e adequada consiste na materialização de 

vontade, defeituosamente desenvolvida. Logo, a responsabilidade 

continua a envolver um elemento subjetivo, consiste na formulação 

defeituosa da vontade de agir ou deixar de agir. Assim, aplica-se à 

responsabilidade objetiva, segundo o qual o poder público deve responder 

pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a outrem. Tal 

responsabilidade somente poderá ser ilidida se comprovada culpa 

exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se evidenciou 

no presente caso. É flagrante a fraude ocorrida com o nome do 

requerente, uma vez que não restou comprovado pelos requeridos que o 

autor é proprietário do veículo que originou os débitos discutidos nestes 

autos e que, consequentemente, gerou a restrição alegada, obrigando o 

reclamante a arcar com dívida que não lhe pertence. Não pode, portanto, 

ser atribuído ao reclamante à culpa pelo ocorrido. Assim faz jus ao 

reclamante o reconhecimento da negativa de propriedade do veículo 

alegado na inicial, bem como ser isento de qualquer tributo sobre o mesmo 

e ainda ao reembolso do dobro do valor cobrado indevidamente e pago 

pelo reclamante. No caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Verifica-se no caso em tela que a situação 

gerou constrangimentos ao reclamante que foi impedido de emitir Certidão 

Negativa de Débitos Fiscais Estaduais em razão da cobrança indevida. No 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante a caracterização de responsabilidade dos requeridos, 

em face de comprovação da falha na prestação de serviços, entendo 

serem procedentes os pedidos de inexigibilidade dos débitos gerados em 

nome do autor referentes à IPVA, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT, 

já vencidos, pagos e não pagos, e os que foram vencendo no decorrer da 

ação, referente ao veículo citado na inicial. Isto posta, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: -DECLARAR a 

negativa de propriedade do autor em relação ao veículo automotor Modelo: 

VW/FUSCA 1300, Ano de Fabricação: 1979, Placa: KAX3060, Chassi: 

BJ842212, Renavam: 390236560. -DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos gerados em nome do autor referentes à IPVA, Licenciamento 

Anual e Seguro DPVAT, já vencidos, pagos e não pagos, e os que 

venceram no decorrer da ação. -CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO para que restitua o reclamante, em dobro, o valor de R$ 1.213,37 

(um mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos), devendo o valor 

ser atualizado com correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a 

partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. - CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar à parte 

reclamante da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a 

indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi 

aferido em valor já atualizado. -CONFIRMO a liminar deferida anteriormente. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003021-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE CLERIA BOHNE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SAM RANDLAS TOLEDO PASQUALI Vistos, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser o 

requerido dependente químico, resultando em situação de risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id. 20683227. O Município 

requerido alega cumprimento da medida liminar disponibilizando vaga para 

o requerido SAM RANDLAS TOLEDO PASQUALI, no Hospital Paulo de 

Tarso, no Município de Rondonópolis, comprometendo-se com o 

pagamento de 02 (duas) mensalidades e responsabilizando o Estado de 

Mato Grosso pelo custeio do restante do tratamento. O Estado de Mato 

Grosso se defende alegando comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora. 

É o breve relato. Decido. A parte autora requereu a internação do 

reclamado para tratamento de dependência química, com base nos 

documentos juntados na exordial, na qual indicou a necessidade de 

internação em comunidade terapêutica. Não há que se falar em perda 

superveniente do objeto pelo cumprimento da decisão concessiva da 

tutela antecipada, uma vez que foi necessária a atuação jurisdicional para 

a internação do paciente, mesmo que de forma breve. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 
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DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À guisa do arcabouço 

constitucional, a internação compulsória consiste em modalidade de 

internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 

6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está 

indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o paciente 

necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante 

da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação 

do Poder Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, 

estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 

121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Destaquei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica 

em violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão 

somente no cumprimento de um direito fundamental expressamente 

assegurado na Constituição da República. De outra banda, está 

sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de 

saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: 

REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Destaquei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno os 

requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de SAM RANDLAS TOLEDO PASQUALI, 

consistente em internação compulsória em clínica especializada para 

tratamento de dependente químico, seja na rede pública ou privada, bem 

como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de 

urgência deferida em Id. N° 20683227, internação essa já realizada e 

exaurida. Revogo a decisão de Id. N° 23722213, tendo em vista a certidão 

de Id. N° 28270619, que afirma que o requerido está bem e não necessita 

de nova internação, no momento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste - MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010792-21.2016.8.11.0037 

Promovente: ELVIS CARLOS MARTINS Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A 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 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 Elvis Carlos Martins contra Banco Bradesco 

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$ 78,85, 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)”. 

Na verdade, a petição é GENÉRICA, SEM QUALQUER ESPECIFICIDADE. 

DEMANDA EM GRANDE MASSA, MAIS ESPECIFICAMENTE. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com a empresa e não 

comprovou o pagamento do débito. Todavia, em sua impugnação (id. 

3609758) 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" (1º parágrafo da página 2 da 

impugnação), 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 

anteriores. 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, 24 de Janeiro 

de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000595-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECIR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, DUARTE AMORIM E 

AMORIM LTDA. – EPP Vistos, Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por VALDECIR DO NASCIMENTO, assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de DUARTE 

AMORIM E AMORIM LTDA. – EPP e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Relata o autor que ele e seu filho viajaram para a cidade de Rondonópolis 

através da empresa Leste Tur, sendo as passagens custeadas pela 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. Alega que a empresa 

requerida obrigou-o a levar seu filho no colo durante a viagem, pois o 

ônibus estava lotado, mesmo possuindo duas passagens, sendo alvo de 

constrangimento pela situação criada pelo(s) réu(s), assim, requer seja 

indenizado por danos morais. As requeridas contestaram 

tempestivamente. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta à reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso, estaria configurado o 

defeito do serviço, pois se trata, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor pelo serviço defeituoso. No entanto, o 

prestador do serviço pode se desonerar da obrigação de indenizar desde 

que prove que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Nos autos, a defesa da 

reclamada Leste Tur afirma que fora agendada para a viagem apenas uma 

vaga, a qual seria referente ao filho do autor, Hugo G. B. do Nascimento, 

não constando no agendamento que haveria acompanhante para o menor, 

no caso o Sr. Valdecir do Nascimento. Não havendo vaga para o 

acompanhante Sr. Valdecir, e sabendo-se que o ônibus se encontrava 

lotado, não houve outra solução, a não ser propor ao requerente viajar 

com o menor no colo para que este não perdesse o retorno médico. Logo, 

a empresa reclamada atribui a culpa do ocorrido ao Município de Primavera 

do Leste. Corroborando a culpa do Município, foi juntado Ofício da 

Secretaria de Saúde do Município de Primavera do Leste pedindo 

desculpas ao requerente e a seu filho Hugo pelo ocorrido (Id. N° 

11614237), alegando que nos meses passados ao acontecimento do fato 

discutido nesses autos, houve mudanças na administração pública, 

mudando o servidor responsável pelas passagens, que, por erro humano, 

não se atentou em fornecer a passagem também para o acompanhante do 

menor. Portanto, vê-se que o requerido Município de Primavera do Leste 

se responsabilizou pelo acontecimento em questão. Logo, evidencia-se 

que a empresa requerida não pode ser condenada solidariamente, tendo 

em vista que comprovou a culpa exclusiva do Município. EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - AGENCIA DE TURISMO - VIAGEM INTERNACIONAL - 

DEPORTAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, razão pela 

qual, independentemente da existência de culpa, cabe a eles repararem os 

danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação 

dos serviços. É hipótese de excludente de responsabilidade do 

fornecedor quando houver culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 

14, § 3º, II do CDC. (TJ-MG - AC: 10313140282739001 MG, Relator: Mônica 

Libânio, Data de Julgamento: 17/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019). 

(Destaquei) No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte reclamante. Deste modo, revendo as 

circunstâncias do caso, o valor deve permanecer nos limites da reparação 

e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Entendo 

pertinente registrar, para fins de arbitramento do valor, que o reclamante 

vinha reiteradamente sendo atendido pelo Município nas viagens a 

Rondonópolis para tratamento de seu filho, e que este foi um fato isolado, 

decorrente de falha humana não intencional, de forma que o valor da 

indenização deve ser mitigado, sob pena de privilegiar a busca por 

enriquecimento fácil em detrimento da boa-fé que sempre norteou o 

Município em sua assistência à pessoa do reclamante. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela parcial PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado pela parte reclamante para condenar a parte reclamada, 

Município de Primavera do Leste, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), ambos a partir do 

arbitramento. Por fim, julgo improcedente o pedido em relação à reclamada 

DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA. – EPP. Corrija-se a autuação para 

constar a denominação social correta da reclamada, qual seja, DUARTE 

AMORIM E AMORIM LTDA. – EPP, conforme alteração do contrato social 

juntada no id. 12758601. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 24 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO n.º: 

1002266-82.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ROSANA PANTOJA MATOS 

PARTE RÉ: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS 

LTDA SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou não possuir débito e negou a relação jurídica com a 

requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e 

do contrato, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. 

A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

portanto oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque o 

contrato apresentado não detém a assinatura da parte autora, outrossim 

as telas sistêmicas são provas unilaterais, as quais não atestam o vínculo 

jurídico entre as partes. Nesse teor, é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “O ”print” de tela sistêmica colacionada não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 
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danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

(…).(TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, 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)”. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu desincumbir-se do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 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 por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927 assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar, o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

principalmente se há outras inscrições posteriores a que se discute, 

ainda, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa 

e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos 

débitos discutidos nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar à parte ré a reparação por danos 

morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (07/12/2018); 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane Garcia da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210727 Nr: 4426-34.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO CARLOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anthony Daniel de Campos 

Rodrigues - OAB:OAB-MT 24.184, LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O

 Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/03/2020, às 16h00min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intime-se e se cumpra. Primavera do Leste, 13 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238037 Nr: 72-92.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: POLICIA CIVIL DE ALAGOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Swesley Nycolas Cordeiro 

Wanderley - OAB:OAB-AL 16.950

 Código 238037

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 16h40min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202213 Nr: 305-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Código 202213

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 04.05.2020 às 

14:40 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 237738 Nr: 7991-69.2019.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072

 Autos código n. 237738.

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela 

defesa do indiciado GILSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, 

sustentando a ilegalidade da prisão pugnando pela revogação da prisão 

cautelar do indiciado (fls. 43/47).

Parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido pelas razões 

expostas na cota de fls. 63/64.

É o breve relato. Decido.

Sobre a suposta ilegalidade da prisão cautelar, ressalto que a prisão 

preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a 

decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação 

fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a 

prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem.

No presente caso, conforme se verifica na decisão de fls. 41, o indiciado 

teve sua prisão preventiva decreta adotando-se como fundamento a 

garantia da ordem pública a fim de prevenir a prática de fatos criminosos e 

acautelar o meio social, necessidade revelada diante da condição de 

reincidente do autuado que possui três executivos de pena, além de 

outras três ações penais tramitando. Some-se a tudo isso o fato de que 

em 04/11/2019 o investigado progrediu para o regime semiaberto e estava 

cumprindo pena.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a 

ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser 

indeferido.

Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do investigado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do autuado GILSON PEREIRA DA SILVA e, em consequência, 

indefiro a pretensão formulada.

Sem mais, prossiga no cumprimento da decisão de fls. 41.

Intimem-se e Cumpra-se.

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.: 177371 Nr: 9266-58.2016.811.0037

 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): MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO, 

SIMONE APARECIDA GOUVEIA, KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Código 177371

Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 130, intimem-se pessoalmente os réus para no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, constituir novo patrono nos autos 

ou informarem a impossibilidade para tanto, nomeando a Defensoria 

Pública.

2. Nos termos do art. 265, § 2º do CPP e, sem prejuízo, aplico multa de dez 

salários mínimos ao Procurador Sandro Roberto Almeida que abandonou o 

processo, sem qualquer justificativa, em consonância com o art. 265 do 

CPP.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199095 Nr: 8138-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosa Maria Pozzer Rotilli - 

OAB:14.441

 Código 199095

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 04.05.2020 às 

14:50 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200596 Nr: 8756-11.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, Erika 

Campos da Silva, Samoel da Silva, JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ANGELO CAPUTI, JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA, JAIME 

SIMÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869, Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR SUBTIL 

GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:12900, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Código 200596

1. Primeiramente, desentranhem-se o mandado de fl. 1816 vez que não 

pertence ao presente feito.

2. Apense-se aos autos o procedimento sigiloso de código 151113, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

3. Desde já, diante da certidão de fl. 1828, verifica-se que os réus Jorge e 

Jean foram devidamente citados por edital e, não obstante, deixaram de 

oferecer reposta à acusação.

4. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional em relação a Jorge Moreira de Oliveira e Jean Ricardo 

Campos da Silva, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento do réu, pelo 

prazo legal.

5. Cite-se o acusado Francisco Angelo Caputi, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).

6. Na resposta, o acusado poderá 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).

7. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos.

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.: 139499 Nr: 9964-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NUNES SANTOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 Código 139499

1. Não recebo a apelação de fls. 89/96, diante de sua intempestividade, 

conforme certidão de fl. 105 e nos termos do art. 593 do CPP.

2. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 85/87.

3. Após, expeça-se guia de execução definitiva do réu, arquivando-se os 

autos com as baixas necessárias.

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.: 53066 Nr: 880-20.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ESPÍNDOLA ATHAYDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Autos código 53066

1. Homologo a desistência recursal formulada pela Defesa do acusado à 

fl. 214.

2. Assim, certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 205/208, 

expeça-se guia de execução penal definitiva e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006623-33.2018.8.11.0040

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:

STEPHANY DE SOUZA BORDIM (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 600,91 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 166907161, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 187,40 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo 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. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000433-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 278,90 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 18919441, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 72,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo 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. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005189-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MENEZES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 18998209, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo 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. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002091-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA RIBEIRO SOARES SIMON OAB - SP240867 (ADVOGADO(A))

VERONICA DUARTE COELHO LIBONI OAB - SP240907 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 25669528, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 
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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. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

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

Processo Número: 1007144-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - 503.684.350-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 26264821, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo 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. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006387-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS 

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

ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1006387-81.2018.8.11.0040 Valor da 

causa: R$ 6.902,22 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: CATIA DE FREITAS FERREIRA Endereço: Rua 

Nortelândia, 473, Primavera, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HEBERSON RODRIGO DA SILVA Endereço: Travessa 

das Orquídeas, 359, Bela Vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

Senhor(a): EXECUTADO: HEBERSON RODRIGO DA SILVA INTIMO Vossa 

Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo de 5 cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor 

de 206,70, nos termos dos autos abaixo identificados, sob pena de 

encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo 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. SORRISO, 24 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.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001422-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MS9571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001422-28.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: NEUSA DE 

PAULA SANTOS 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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007216-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE SCHMIDT OAB - MT26841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007216-28.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

STEFANI PREZOTTO CASARIN REQUERIDO: EVERTON BUSATTA Vistos 

etc. Tendo em vista o estudo psicossocial aportado aos autos em id. 

26673146, CUMPRA-SE conforme decisão retro (id. 25597345), 

concedendo vistas dos autos ao MPE para manifestação. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de mediação designada para o dia 
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03/02/2020 e, acaso reste infrutífera, façam os autos conclusos após o 

prazo de contestação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008268-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 24/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100339 Nr: 3079-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JACARANDA JOVÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, diante da carta precatória negativa juntada 

aos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003078-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. Z. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003078-52.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELIZANGELA HELENA ZIMMERMANN EXECUTADO: ALTAIR 

ANTONIO BOLINO Vistos etc., Considerando o acordo entabulado pelas 

partes, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006728-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (EXECUTADO)

VILMAR JOSE CAOVILLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO(A))

 

1006728-73.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO da coisa indicada, 

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. Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

1001115-09.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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. Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001960-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELTON DA COSTA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001960-75.2017.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 09:00 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001037-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001037-83.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 09:20 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000863-74.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 09:40 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001145-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DILEAN DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 10:00 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000917-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARBILINO LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 10:40 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002191-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RITA VALOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 11:00 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002057-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 11:20 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001772-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO DOS SANTOS FLORESTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 11:40 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001790-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 13:00 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002260-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002260-71.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 13:20 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001785-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001785-18.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 13:40 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001782-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL CUNICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001782-63.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 14:00 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001778-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GERALDO COSTA JATAHY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1001778-26.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 14:20 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000937-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO SANTOS TANAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 18/05/2020, às 10:20 

hrs, para a realização da perícia na sede do Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001154-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU DO VALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

1001154-74.2016.8.11.0040 Certidão Certifico e dou fé que foi designado 

o dia 18/05/2020, às 14:40 hrs, para a realização da perícia na sede do 

Fórum desta Comarca.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176332 Nr: 6863-73.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JTAFD, JLMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAF, JNFDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEIZA ADRIELI ABBEG FANK, Cpf: 

02337498107, Rg: 28494151864, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66 9 

9605 7107 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE NILTO FLEIRIA 

DE GOIS, Cpf: 69016437134, brasileiro(a). 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: AÇÃO DE ADOÇÃO C/C PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO 

PODER FAMILIAR EM FACE DE GEIZA ADRIELI ABBEG FANK E JOSÉ 

NILTO FLEIRIA DE GOIS, GENITORES DE JOHANA DARCK ABBEG FANK 

GOIS, E EM FAVOR DE JESSICA TATIELE ABBEG FANK DUARTE E JOÃO 

LEONARDO MONDENEZ DUARTE. OS REQUERENTES TÊM A MENOR EM 

QUESTÃO COMO FILHA SOCIOAFETIVA, POIS SEGUNDO OS MESMOS, 

DESDE O NASCIMENTO DA INFANTE, A GENITORA LEVAVA UMA VIDA 

DESREGRADA,RELAPSA COM OSCUIDADOS DA FILHA, ATE QUE EM 

DETERMINADO DIA, A INFANTE FOI ENCONTRADA SOZINHA NA 

RESIDÊNCIA E O CONSELHO TUTELAR A DEIXOU COM O CASAL 

REQUERENTE, MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSIM, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 41 E 43 DO ECA, OS REQUERENTES A DESTITUIÇÃO 

DO PODERFAMILIARE A ADOÇÃO DA INFANTE.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº: 176332Vistos etc.,Diante do que foi 

coligido aos autos, e considerando a impossibilidade de localizar os 

requeridos para citação, DETERMINO a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da 

parte requerida mediante EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua 

regular ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, 

observando na espécie o regramento do artigo 256, I do NCPC. Desse 

modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, 

II, do CPC.Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo 

o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.Assim, nomeio como curadora especial a 

Defensoria Pública local. REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

as providências cabíveis, no prazo legal.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza 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, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 23 de janeiro de 2020

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 139646 Nr: 10482-79.2015.811.0040

 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: EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos etc.,

Declaro encerrada a instrução probatória e, concedo o prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias às parte para apresentação de Alegações Finais.

 Findo o prazo, volvam-me os autos conclusos para a prolação de 

sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 3562-65.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M D DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:17579/O, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo nº: 60265

Vistos etc.,

Analisando os autos, verifico que os advogados da parte embargada 

renunciaram ao mandado outorgado, conforme manifestação de fl. 114.

Em seguida, houve juntada de substabelecimento, sem reserva de 

poderes, dos novos advogados da parte embargada (fls.115/116), 

contudo, verifico estes não foram cadastrados nos sistema Apolo, razão 

pela qual DETERMINO:

1. CADASTRE-SE os novos advogados constituídos pela parte 

embargada;

2. Após, DESIGNE-SE nova data para audiência de conciliação.

3. Consequentemente, CANCELO a audiência de instrução de julgamento 

anteriormente aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007214-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. D. S. D. C. (REQUERENTE)

SILAS COELHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA (REQUERIDO)

 

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 do Edital: 30 

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

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1007214-58.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) HERDEIRO(S): Nome: SILAS 

COELHO DA COSTA Endereço: AVENIDA BLUMENAU, 1747, ROTA DO 

SOL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: ALICE HELENA DE SOUZA 

DA COSTA Endereço: AVENIDA BLUMENAU, 1747, ROTA DO SOL, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INVENTARIADO(A): Nome: PAMELA 

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA Endereço: AVENIDA 

BLUMENAU, 1747, ROTA DO SOL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, 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: SILAS COELHO DA COSTA, 

brasileiro, viúvo, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 2067135-0 – SSP/MT e do CPF nº 031.518.271-79 e ALICE HELENA 

DE SOUZA DA COSTA, brasileira, menor impúbere, registrada na Certidão 

de Nascimento, matrícula nº 065110 01 55 2017 1 00134 1922 0032392 

95, Livro A-134, Folha 192, Termo 32392, neste ato representada por seu 

genitor, acima qualificado, ambos residentes e domiciliados na cidade de 

Sorriso-MT, na Avenida Blumenau, nº 1.747, Bairro Rota do Sol, por seus 

procuradores signatários (procurações anexas), com escritório 

profissional na cidade de Sorriso-MT, na Rua Edgar Garcia de Siqueira, nº 

2 6 ,  c e n t r o ,  C E P :  7 8 . 8 9 0 - 0 0 0 ,  e - m a i l ’ s : 

evandrosantosadvogado@gmail.com, ionarass@gmail.com, onde recebem 

intimações e correspondências, vêm, respeitosamente, perante este r. 

Juízo, requerer a abertura de INVENTÁRIO dos bens deixados por 

PAMELA PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA, a qual era 

brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

2473056-4 – SEJSP/MT e do CPF nº 050.011.111-10, residia na cidade de 

Sorriso-MT, na Avenida Blumenau, nº 1.747, Bairro Rota do Sol, CEP: 

78.890- 000, face os substratos fáticos e jurídicos que passam expor e 

requerer: DO DE CUJUS. O “de cujus”, Pamela Patrícia Rodrigues de Souza 

da Costa, faleceu no dia 18 de agosto de 2019, às 07:30 horas, no 

Hospital Regional, na cidade de Sorriso-MT, conforme faz prova a inclusa 

Certidão de Óbito. A falecida Pamela era natural de Juína-MT, nascida em 

09/07/1991. Na data de seu falecimento estava com 28 anos de idade. 

Residia na cidade de Sorriso-MT, na Avenida Blumenau, nº 1.747, Rota do 

Sol. DO VIÚVO – MEEIRO. O Requerente Silas Coelho da Costa, retro 

qualificado, era casado com a falecida Pamela Patrícia Rodrigues de 

Souza da Costa, pelo regime de comunhão parcial de Bens, conforme faz 

prova a cópia da certidão de casamento anexa. DA HERDEIRA. O “de 

cujus” e seu esposo tiveram uma única filha, a qual é sua única herdeira: - 

Alice Helena de Souza da Costa – brasileira, menor impúbere, conforme 

Certidão de Nascimento, matrícula nº 065110 01 55 2017 1 00134 1922 

0032392 95, Livro A, Folhas 192, Termo 32392, residente e domiciliada 

junto ao seu genitor, na cidade de Sorriso-MT, na Avenida Blumenau, nº 

1.747, Rota do Sol. DOS BENS DO ESPÓLIO. O “de cujus” deixou bens a 

inventariar. DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS E TESTAMENTO. O “de cujus” 

não deixou dívidas nem testamento ou declaração de última vontade 

conhecidos. DO INVENTARIANTE. Requerem, seja nomeado inventariante 

o viúvo SILAS COELHO DA COSTA, retro qualificado. DOS PEDIDOS E 

REQUERIMENTOS. ANTE O EXPOSTO, requerem, à este r. Juízo, com 

fulcro no artigo 610 e ss. do Código de Processo Civil, seja recebido o 

presente pedido de abertura de INVENTÁRIO, bem como seja nomeado 

inventariante o viúvo Silas Coelho da Costa, prosseguindo-se o inventário 

em seus ulteriores atos. Requerem, provar o alegado, através de todos os 

meios de prova em direito admitidos. Dão à causa o valor de R$ 10.000,00. 

Nestes termos, pedem deferimento. Sorriso-MT, 15 de outubro de 2019. 

DESPACHO/ DECISÃO: Processo: 1007214-58.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SILAS COELHO DA COSTA, ALICE HELENA DE SOUZA DA 

COSTA. REQUERIDO: PAMELA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA DA 

COSTA Vistos etc., Recebo os autos. Observando o disposto no artigo 

617, do CPC, e considerando que a falecida deixou companheiro(a), 

conforme narrado na inicial, NOMEIO como inventariante dos bens 

deixados por PAMELA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA COSTA, o(a) 

requerente SILAS COELHO DA COSTA, a qual deverá para prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias, bem como apresentar as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. CITEM-SE, após, os 

interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros 

e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do 

CPC, bem como INTIME-SE a Fazenda Pública, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo 

Civil). Após, existindo herdeiros menores de idade, dê-se VISTA dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. Concluídas as citações, abra-se 

vista às partes, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

no prazo comum de 15 (QUINZE) DIAS. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 628 do CPC), digam, em 15 (QUINZE) DIAS (artigo 

637 do CPC). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (CINCO) DIAS 

(CPC, art. 638). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI, digitei. SORRISO, 

24 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006902-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. A. C. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006902-19.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ELIADA CICHOSKI EXECUTADO: FERNANDO RAMOS AGUILERA 

CONCEICAO Vistos etc., RECEBO a inicial e DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006986-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RODRIGUES AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código nº 1006989-83.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por PRISCILA RODRIGUES 

AMORIM em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A todos qualificados. 

Aos IDs 26857087 e 26080000, a parte executada informou que houve o 

integral cumprimento da obrigação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda. Por todo exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, por sentença, em face do cumprimento da obrigação pela 

parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos. 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. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006599-68.2019.8.11.0040

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:

GERALDO RODRIGUES DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006599-68.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: GERALDO RODRIGUES 

DA MOTA 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 por meio de Notificação 

Extrajudicial (ID n.º 24063758), verifica-se que não há a comprovação 

efetiva da notificação da parte devedora, visto que para caracterização 

da mora é necessário o recebimento da notificação no endereço 

informado no contrato. Contudo, analisando os documentos encartados 

aos autos verifica-se que a notificação extrajudicial de ID n.º 24063758 

fora efetuado por edital, sem, contudo, ter sido realizada uma tentativa de 

notificação pessoal do devedor, de modo que não fora atendido o requisito 

da comprovação da constituição do devedor em mora. Nesse sentido, 

tem-se o entendimento consolidado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM 

ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a 

comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário 

que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor 

(AgRg no AREsp 656161/MG). (N.U 1020370-81.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, 

Publicado no DJE 15/05/2019). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO DO TÍTULO VIA EDITAL. MORA 

CARACTERIZADA. 1. Na ação de busca e apreensão, uma vez frustrada 

a tentativa de entrega de notificação premonitória no endereço do 

devedor, exatamente como fornecido no contrato, é válida a notificação 

feita pelo protesto do título. 2. Presentes os pressupostos processuais de 

validade do feito, notadamente a comprovação da mora do devedor pelo 

protesto do título via edital, após tentativa de notificação pessoal do 

réu/apelado no endereço registrado no contrato, não há que se falar em 

ausência de comprovação válida da mora, de modo que a cassação da 

decisão atacada, com o regular prosseguimento do feito, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. TJ-GO – Apelação 

Cível (CPC): 02878103220188090051, Relator: MARCUS DA COSTA 

FERREIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 25/02/2019. Sendo assim, nos termos da Súmula 72 do 

STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 
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(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 CPC. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008064-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AVELINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008064-15.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDSON AVELINO SANTOS REQUERIDO: PEDRONILIA 

FERREIRA DA COSTA Vistos etc., Nos termos do art. 751, § 1º do CPC, 

consigno que a oralidade com a interditanda anteriormente aprazada para 

o dia 31/01/2020, às 16h30min, será realizada no mesmo dia, porém às 

17h30min, na residência desta. Intimem-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Expediente

 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.

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; Hipoteca em favor de Marco Perondi e Patrícia Muraro Perondi; 

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; Existência de ação nos autos nº 1057067-72.2015.8.26.0100, 

em trâmite na 22ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP; 

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; Existência de ação nos autos nº 1057067-72.2015.8.26.0100, 

em trâmite na 22ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP; 

Existência de Ação nos autos nº 1000227-74.2017.8.11.0040, em favor de 

Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos 

Ltda, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT; Penhora nos 

autos nº 0000073-16.2014.5.23.0066, em favor do Banco Daycoval S/A, 

em trâmite na 22ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP; 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; Penhora nos autos 

nº 1057067-72.2015.8.26.0100, em trâmite na 22ª Vara Cível do Foro 

Central Cível de São Paulo/SP; Existência de Ação nos autos nº 
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1000227-74.2017.8.11.0040, em favor de Simbiose Indústria e Comércio 

de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda, 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, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, MARCO PERONDI E PATRÍCIA MURARO PERONDI, 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, 

23 de janeiro de 2020. Eu, __________ Michele Oliva Zoldan, Gestora 

Judiciária, o subscrevo.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008946-74.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: NATHAN NOE ADAM Vistos etc., Do valor da causa Em 

análise dos autos, infere-se que fora concedido à causa valor divergente 

do constante da planilha atualizada do débito contida no ID n.º 27722323, 

contudo, em ações da presente natureza, o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as parcelas 

vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014). E ainda: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016.) Sendo assim, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial no que tange ao valor da causa, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como, proceda com 

a juntada do comprovante da taxa e custas judiciais complementares, sob 

pena de indeferimento da inicial e consequente extinção. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação, tornem conclusos. Da liminar Por 
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outro lado, efetuado a retificação do valor da causa e o recolhimento das 

custas complementares, prossiga-se o feito. Para concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato e após 

por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei 

n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a 

medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do 

veículo: 1) Marca CHEVROLET, modelo SPIN LTZ 1.8 8V ECO MT6 FLEX 4P 

(AG) Completo, ano/modelo 2017/2018, cor BRANCA, Chassi n.º 

9BGJC7520JB165013 e placa QNB-9292, descrito na inicial.. Com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Código de Processo Civil. Consigne-se 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. Intimem-se. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.
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de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040
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WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WESLEY ROGERIO GALANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 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-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE REOLON PASTORIO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003133-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE REU: CLAUDETE REOLON PASTORIO Vistos etc., 

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDO OURO VERDE/MT, em face da r. sentença de Id 23106738, 

alegando contradição do juízo em relação ao julgamento do mérito com a 

extinção do feito. Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, 

entendo que não há que se falar em contradição da sentença embargada, 

que julgou procedente o pedido inicial e converteu o mandado inicial em 

mandado executivo, determinando a tramitação na forma do artigo 523 do 

CPC. Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, mantendo-se a decisão proferida em seus exatos 

termos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004833-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DIEL SAUSEN (REU)

GUILHERME DIEL SAUSEN (REU)

ARACY BIRCK SAUSEN (REU)

GREGORY DIEL SAUSEN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA OAB - MT10082/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004833-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEBORA CRISTINA DA SILVA REU: GUILHERME DIEL SAUSEN, GUSTAVO 

DIEL SAUSEN, GREGORY DIEL SAUSEN, ARACY BIRCK SAUSEN Vistos 

etc., Tratam-se de embargos declaratórios ofertados por GUILHERME DIEL 

SAUSEN e OUTROS, em face do r. despacho proferido no Id 20839406, 

que determinou a intimação das partes para especificação de provas, 

alegando que não foi apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva. A 

parte embargada manifestou no Id 24173275 pugnando pela rejeição dos 

embargos. Pois bem. Em que pesem as alegações da parte embargante, 

entendo que não cabem embargos declaratórios contra despacho de mero 

expediente, sem cunho decisório, na forma prevista no artigo 1.001 do 

CPC, razão pela qual NÃO CONHEÇO o recurso de Id 22516599. Destaco 

que todas as preliminares serão analisadas quando do saneamento (art. 

357m CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006649-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006649-94.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: BRUNA NOBRE DE 

OLIVEIRA Vistos etc., Após o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, as partes apresentaram petição conjunta de acordo (Id 

25183528), pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. A causa 

versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. 

Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes e, diante do cumprimento integral da obrigação 

entabulada JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Dou como transitada em julgado nesta data a 

presente sentença diante da ausência de interesse recursal, bem como 

com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, sendo desnecessária a 

intimação das partes. Custas remanescentes e honorários, se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo. No mais, dou por prejudicada a 

análise dos embargos declaratórios de Id 24635518. P.C. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003415-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COENZA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003415-07.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

COENZA CONSTRUCOES CIVIS LTDA REU: CLARO S.A. Vistos etc., 

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por COENZA 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, em face da r. decisão de Id 21211879, 

alegando erro material e omissão do juízo o qual, ao indeferir o pedido de 

antecipação de tutela pleiteada não teria observado os inúmeros 

protocolos relativos às ligações de reclamação pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia da parte requerida. Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que não há que se falar em omissão 

ou erro material da decisão embargada, sendo certo que a decisão 

embargada se fundou na ausência de documentos que comprovam, em 

juízo de cognição sumária, a alegada rescisão contratual por culpa da 

empresa requerida, o que afastaria a cobrança da multa contratual, sendo 

certo que qualquer irresignação do embargante em relação à decisão 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie. Diante de todo 

exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

de Id 24034757, mantendo-se a sentença proferida em seus exatos 

termos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006067-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006067-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. REU: PAULO EDUARDO VEDANA 

DUTRA Vistos etc., Trata-se de Ação Monitória ajuizada por SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA em face de PAULO EDUARDO DUTRA 

VEDANA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para apresentação de embargos. É breve relatório. 

Fundamento e Decido. Não havendo necessidade de produção de outras 

provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 

355, II, do atual CPC. Sem maiores delongas, verifico que a parte 

requerida, citada pessoalmente, não apresentou contestação. Assim, o 

fato objetivo narrado na inicial produz como consequência a obrigação da 

demandada realizar o pagamento emanado da ordem representada pelo 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avençças acostado 

a exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova 

literal da existência do débito e de seu não pagamento. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do 

artigo 702, § 8º do referido diploma legal, constituo o débito inicial de 

R$2.159.228,87 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e 

vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), oriundos do Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de Id 15944723, em 

título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o 

qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do 

vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

válida. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil. Convertido o mandado inicial em mandado executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a parte 

exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (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:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001878-10.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA = SENTENÇA = Vistos etc., Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela 

de Urgência ajuizada por ANDERSON DO CARMO GONÇALVES PEDROSO 

em desfavor de FACULDADE DE SORRISO - UNIC SORRISO LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Alega na inicial que o requerente é acadêmico do 

curso de ciência contábeis da requerida, sendo beneficiário de bolsa de 

50% do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), além de possuir 

contrato de bolsa de estudos do programa EDUCA MAIS BRASIL, com 

bolsa dos outros 50% dos valores da mensalidade, no entanto, desde o 

primeiro semestre letivo de 2018 está sendo impedido de frequentar 

regularmente as aulas do aludido curso, bem como de realizar provas e 

acessar o portal do aluno. Por tais razões, ingressou com a presente 

demanda pugnando pela condenação da parte requerida na obrigação de 

fazer consistente na realização da matrícula do requerente, com acesso 

em sala de aula e ao portal do aluno, sob pena de pagamento de multa 

diária, bem como pela condenação de indenização por danos morais no 

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). A inicial veio instruída com os 

documentos de Id 12704922 e seguintes. Em decisão de Id 12816073 foi 

recebida a inicial, deferido o pedido de tutela antecipada e determinada a 

citação da requerida. A requerida informou o cumprimento da decisão 

liminar no Id 13218844. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documentos (Id 13971924 e seguintes). Impugnação à 

contestação, Id 14300891 Em despacho de Id 22369702 foi determinada a 

intimação da parte autora para manifestar acerca da alegada 

litispendência com os autos do processo nº 1004299-07.2017.8.11.0040, 

que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. A parte 

autora manifestou no Id 22614425, informando que a causa de pedir e os 

pedidos da ação que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca diferem dos da presente demanda, pugnando pela rejeição da 

alegação de litispendência. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, 

incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, visto 

tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Antes da apreciação do 

mérito, passo à análise de litispendência alegada pela parte requerida. 

Com efe i to ,  ana l i sando os  au tos  do  processo n º 

1004299-07.2017.8.11.0040, que tramitou perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, verifico que há distinção entre as causas de pedir e os pedidos 

das demandas. Isso porque, enquanto naquela ação a causa de pedir foi a 

inexistência de débito cobrado pela requerida, no valor de R$2.450,96, 

com o pedido declaratório e de obrigação de fazer consistente na 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, na 

presente demanda, a causa de pedir é a negativa da requerida em realizar 

a rematrícula e liberar o portal do aluno ao autor. Diante disto, entendo que 

não há que se falar em litispendência, pois evidente a distinção das 

causas de pedir e pedidos, razão pela qual AFASTO a preliminar 

levantada pela parte requerida. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas, passo à análise do mérito. Conforme se verifica de todo o 

feito, ficou incontroverso nos autos que o autor é beneficiário de bolsa de 

50% do FIES e de 50% programa EDUCA MAIS BRASIL para a realização 

do curso de Ciências Contábeis junto à universidade requerida, no 

entanto, no início de 2018 não teve sua matrícula liberada, em razão de 

débitos em aberto no valor atualizado de R$8.047,09 (oito mil, quarenta e 

sete reais e nove centavos). Em contestação apresentada no Id 

13971924, a requerida alegou que, “no período letivo de 2017/01, os 

valores da semestralidade foram informados a menor pelo acadêmico, no 

ato do aditamento, o que ocasionou a identificação de diferenças de 

valores pelo sistema da instituição, após o repasse da semestralidade pelo 

FIES, não havendo a cobertura total dos 50% das mensalidades escolares 

conforme pactuado” (sic). No entanto, do exame minudente dos 

documentos que instruem a peça contestatória, verifico que a parte 

requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações 

(art. 373, II, do CPC), inexistindo prova de que o termo de aditamento 

simplificado do contrato de financiamento apresentado foi preenchido com 

informações de valores à menor da semestralidade relativo ao período 

letivo de 2017/1. Deste modo, o reconhecimento do pedido de obrigação 

de fazer consistente na realização da rematrícula do autor no curso de 

ciências contábeis, bem como sua liberação no portal do aluno é medida 

que se impõe. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que a negativa 

na realização da rematrícula do autor no curso de ciências contábeis, o 

que resultou na exclusão de seu nome na lista de chamada e impedimento 

de realização de provas e acesso ao portal do aluno, fatos estes 

incontroversos nos autos, configura ato ilícito indenizável. A propósito, 

vejamos: " AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS - ALUNO 

BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS 

EDUCACIONAIS PARA A FACULDADE DE MEDICINA - NEGATIVA DE 

REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA 

SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO 

IMPUTÁVEL AO ALUNO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a 

encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno 

beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação 

da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim 

como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente 

à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos 

educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, 

ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime 

se o próprio contrato firmado com o FNDE previu o acréscimo percentual 

sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes 

das mensalidades. 3. Não se mostra razoável transferir a 

responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus 

eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na 

relação, que no caso é o aluno” (TJMT, N.U 1001436-33.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 
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BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) - destaquei. Assim, no caso, 

verifico a hipótese de dano moral indenizável, eis que os fatos reportados 

na inicial configuram efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. Neste aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a 

título de danos morais devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

de proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de , CONDENAR a requerida nas obrigações de fazer 

consistentes em liberar a rematrícula e o acesso do autor no portal do 

aluno, e na obrigação de não fazer de se abster de negar o acesso da 

requerente às salas de aulas e realização de provas, tudo relativo ao 

contrato de prestação de serviços educacionais de Id 12705249, bem 

como bem como CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Confirmo a liminar de Id 

12816073. Condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.I.C. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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 1000308-52.2019.8.11.0040 Requerente: 

Cacildo Rodrigues de Oliveira 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, 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 15h00min 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: 1000012-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR BOCOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000012-93.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVANIR BOCOLLI PROCURADOR: AIRTON CELLA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Ivanir Bocolli ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de aposentadoria 

híbrida. Aduz possuir 67 (sessenta e sete) anos de idade, bem como, 

iniciado suas atividades campesinas ainda na companhia dos pais até 

dezembro de 1985, quando, então, passou a laborar em alguns períodos 

em atividade urbana em 1993. Alega ter mais de 27 (vinte e sete) anos de 

contribuição, considerando a somatória do período campesino e ao RGPS 

juntos, fazendo jus à concessão do benefício. Verbera que requereu a 

concessão do benefício na via administrativa, no entanto, negado pela 

autarquia ré, ao fundamento da falta de carência legalmente exigida, uma 

vez que a autarquia deixou de reconhecer os períodos de atividade rural 

de 15/11/1951 a 31 /12/1985. 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 
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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. 2. Tutela 

de urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de aposentadoria especial (rural), ao 

argumento de preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a 

concessão do benefício nesta fase de cognição sumária, e 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 do benefício 

na espécie pretendida pela 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, bem 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 comprovação 

robusta de todo o período legal exigido para a concessão do benefício de 

aposentadoria especial rural. 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. 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. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 09 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001838-91.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARILEI DE FATIMA RIBEIRO KONRAT PROCURADOR: AIRTON CELLA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de 

Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por MARILEI DE FATIMA RIBEIRO KONRAT contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o benefício administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência 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 dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 18863185 , em que comprova a qualidade de segurado 

e o cumprimento do período de carência. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 24 

MESES, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007717-79.2019.8.11.0040. AUTOR(A): P. 

V. D. R. REPRESENTANTE: EVA DUTRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Pedro Vinicius Dutra Rocha apresentou 

“Pedido de Reconsideração” em relação à decisão de id. 25856379 que 

indeferiu a concessão de tutela de urgência. Juntou documentos. É o 

necessário. Decido. O pedido merece ser acolhido. A tutela urgência em 

caráter liminar está amparada no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. A primeira condição para o deferimento da tutela 

de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “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 nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, após melhor analisar o feito, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que plausível a 

alegação do autor quanto ao estado de sua incapacidade, conforme 

apontam o estudo social, laudos médicos e demais documentos acostados 

aos autos, os quais demonstram satisfatoriamente neste momento 

processual a necessidade da concessão do benefício. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos por se tratar de criança que necessita de 

cuidados especiais, estando a concessão do benefício em consonância 

com um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana. Conforme os documentos carreados aos 

autos e posterior realização de estudo social na residência do requerente, 

verifico que a criança é portadora de microcefalia, atraso de 

desenvolvimento cognitivo e apresenta crises convulsivas, necessitando 

de cuidados, uso de medicamentos e tratamentos adequados ao seu 

quadro de saúde. De outra banda, o estudo social realizado pela 

assistente social do juízo (ref. 28031739) revela que a família apresenta 

vulnerabilidade social, tendo em vista que a residência é composta por 08 

(oito) pessoas, e destas, apenas 01 (uma) exerce atividade remunerada. 

Tais circunstâncias justificam, a priori, a concessão do benefício de auxílio 

doença nesta fase inicial do processo, para manter as condições mínimas 

de subsistência da criança e assegurar os seus cuidados especiais 

necessários. Acerca do tema: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. MENOR DE IDADE. 

CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente 

(incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com 

a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme 

redação atual do referido dispositivo) ou idoso (assim considerado aquele 

com 65 anos ou mais, a partir de 1º de janeiro de 2004, data da entrada 

em vigor da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso); e b) situação de risco 

social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação 

de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. Verificada a ocorrência 

do processo de inconstitucionalização do § 3º do art. 20, da Lei 8.742-93, 

decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) 

e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares 

econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios 

assistenciais por parte do Estado brasileiro), o STF declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, 

da Lei 8.742/1993. (STF, RE 567.985-MT, Rel. do acórdão Min. Gilmar 

Mendes, Plenário, 18/4/13). 3. Não há impedimento à concessão do 

benefício assistencial ao menor que demonstre necessitar de amparo. A 

assistência social a crianças e adolescentes é prioritária no Brasil, à luz 

do art. 203, incisos I e II, da Constituição Federal, proteção reforçada se o 

menor é deficiente, conforme disposto nos incisos IV e V do mesmo artigo. 

4. Comprovada a condição de pessoa deficiente e a situação de risco 

social, é devido o benefício assistencial. (TRF-4 - AC: 

50134447520194049999 5013444-75.2019.4.04.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 11/12/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC) Ante o exposto, ACOLHO o pedido de 

reconsideração (id. 26297474) para, nos termos do art. 300 do CPC, 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo requerente e, de 

consequência, DETERMINAR ao INSS que implante o pagamento do 

benefício assistencial em favor da criança, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão. Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer 

almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 

1º, do CPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

o desfazimento de obras (...)”. Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença (...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa (...)”. Com 

efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da 

prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor 

a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o 

cumprimento do provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina 

processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol 

taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas 

executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade Em outras 

palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de 

fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo 

de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de 

entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso 

pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da 

tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o 

mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta. 

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de 

amplos poderes na condução do processo, assumindo posição 

participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em 

decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas 

que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco de se excluir direitos 

merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do 

princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o 

princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas 

executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de 

tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São 

Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, 

reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida 

coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem 

judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 01. Da perícia médica 

Diante da necessidade de perícia médica, 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 CPC). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h20min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do 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$ 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 (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 
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onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, formular 

quesitos e indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 

1º inciso I e II do Código de Processo Civil. Com a perícia nos autos, cite-se 

a autarquia requerida (Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de 

Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP) para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar os LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS, 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. Decorrido o prazo, certifique-se. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 15 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008939-82.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria de Lourdes dos Santos ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e 

passou a sofrer de depressão pós-parto há alguns anos, cujo quadro foi 

se agravando no decorrer do tempo, evoluindo para depressão crônica 

com transtornos psicopáticos (CID: F32.3), tornando-se totalmente incapaz 

para o trabalho a partir de 17.06.2014. Aduz que em razão do seu quadro 

de saúde requereu a concessão de auxílio-doença, sendo o benefício 

concedido de 17.06.2014 a 19.10.2017 e de 20.06.2018 a 20.05.2019, 

entretanto, seu último pedido de prorrogação foi negado pela autarquia ré, 

ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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 incapacitada 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 da 

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. 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 08h00min para a realização da 

perícia, que será realizada 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) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado 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 
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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 

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, 7 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007124-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1007124-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARTUR PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ARTUR 

PEREIRA DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16882820. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006939-46.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DELFINA CHAVES SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA DELFINA CHAVES SANTANA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 
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por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência 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 dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16728199. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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HERNANDES LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008367-29.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

HERNANDES LOPES DOS REIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

requerimento administrativo junto ao INSS, comprovando o indeferimento 

da pretensão do autor em ter a continuidade do benefício de auxílio 

doença. Assim, intime-se o requerente por meio de seu advogado (a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar aos autos o 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008379-43.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR CAETANO DE SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão administrativa 

indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, 

bem como, a decisão administrativa indeferindo o pedido do benefício, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008752-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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: 1008752-74.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos 

iniciais formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça 

inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321 do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão 

administrativa indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o 

requerente por meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial e juntar aos autos o comprovante de endereço 

atualizado da parte autora, bem como, a decisão administrativa indeferindo 

o pedido do benefício, sob pena de indeferimento da inicial. Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008755-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ZIMMERMANN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008755-29.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CRISTIAN ZIMMERMANN DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão administrativa 

indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, 

bem como, a decisão administrativa indeferindo o pedido do benefício, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008836-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI FATIMA JANTSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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: 1008836-75.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DERLI FATIMA JANTSCH REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos comprovante de 

endereço atualizado em seu nome. Assim, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, 

sob pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008858-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSEVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008858-36.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ROSEVALDO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão administrativa 

indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, 

bem como, a decisão administrativa indeferindo o pedido do benefício, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008862-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALIF DE OLIVEIRA SANTANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008862-73.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALEX ALIF DE OLIVEIRA SANTANA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos 

iniciais formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça 

inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321 do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão 

administrativa indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o 

requerente por meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial e juntar aos autos o comprovante de endereço 

atualizado da parte autora, bem como, a decisão administrativa indeferindo 

o pedido do benefício, sob pena de indeferimento da inicial. Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008870-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ANTUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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: 1008870-50.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ERICO ANTUNES DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, bem como, a decisão administrativa 

indeferindo o pedido do benefício. Assim, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, 

bem como, a decisão administrativa indeferindo o pedido do benefício, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RISSAMY GABRIELA ALVES DE LARA (AUTOR(A))

A. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000002-49.2020.8.11.0040. AUTOR(A): A. 

C. A., RISSAMY GABRIELA ALVES DE LARA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Ana Carla Alves, 

menor impúbere, neste ato representada por sua irmã e tutora Rissamy 

Grabiela Alves de Lara, ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando a concessão do benefício de pensão por morte. Aduz 

ser filha de Valdeleti Alves, falecida em 02/03/2016, em decorrência de 

pneumonia, laborou com carteira assinada até a data de 17/05/2014, 

quando teve seu contrato de trabalho rescindido. Verbera que requereu a 

concessão do benefício na via administrativa, no entanto, negado pela 

autarquia, ao fundamento de não ser mais segurado na data do evento, 
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uma vez que manteve vínculo com a Previdência Social até maio de 2014, 

ocasião em que o óbito ocorreu após a perda da qualidade de segurado. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 14 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008756-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008756-14.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALISSON EDUARDO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Alisson Eduardo da Silva, 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 em seu 

nome, bem como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, 

tendo em vista que o documento de ref. 27446059 se refere apenas à 

concessão do benefício, não havendo qualquer indício de indeferimento da 

prorrogação do auxílio-doença, quiçá, que houve o pedido de manutenção. 

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, um comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008860-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008860-06.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNO DA SILVA BATISTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Bruno da Silva Batista, 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 em seu 

nome, bem como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, 

tendo em vista que o documento de ref. 27627682 se refere apenas à 

concessão do benefício, não havendo qualquer indício de indeferimento da 

prorrogação do auxílio-doença, quiçá, que houve o pedido de manutenção. 

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, um comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008859-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008859-21.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SERGIO AUGUSTO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Sergio Augusto da Silva, 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 em seu 

nome, bem como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, 

tendo em vista que o documento de ref. 27626632 se refere apenas à 

concessão do benefício, não havendo qualquer indício de indeferimento da 

prorrogação do auxílio-doença, quiçá, que houve o pedido de manutenção. 

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, um comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008861-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008861-88.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Ademir Almeida da Silva, 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 em seu 

nome, bem como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, 

tendo em vista que o documento de ref. 27628392 se refere apenas à 

concessão do benefício, não havendo qualquer indício de indeferimento da 

prorrogação do auxílio-doença, quiçá, que houve o pedido de manutenção. 

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, um comprovante de endereço em seu 

nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008874-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ANTONIO ARIZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008874-87.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVANIR ANTONIO ARIZI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Ivanir 

Antonio Arizi, 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 indeferimento administrativo do benefício pleiteado, 

tendo em vista que o documento de ref. 27641728 se refere apenas à 

concessão do benefício, não havendo qualquer indício de indeferimento da 

prorrogação do auxílio-doença, quiçá, que houve o pedido de manutenção. 

Logo, cabe ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos o 

requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, 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 o requerimento 

administrativo do benefício ora pleiteado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CARLOS BIANCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (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: 1000113-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

NADIR CARLOS BIANCHIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Nadir Carlos Bianchin ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária” em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados no autos, almejando liminarmente a concessão do 

benefício de aposentadoria híbrida. Aduz ter nascido em 21/03/1953, bem 

como, iniciado suas atividades campesinas em 1966, aos 13 anos de 

idade, desenvolvendo atividade campesina em regime de economia familiar 

até o ano de 1975, quando, então, se filiou à Previdência Social na 

modalidade de segurado empregado, exercendo a função de motorista. 

Alega ter mais de 19 (dezenove) anos de contribuição, considerando a 

somatória do período campesino e ao RGPS juntos, fazendo jus à 

concessão do benefício. Verbera que requereu a concessão do benefício 

na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento 

da falta de carência legalmente exigida, uma vez que a autarquia deixou 

de reconhecer os períodos de atividade rural. Requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria especial (rural), ao argumento 

de preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do 

benefício nesta fase de cognição sumária, e 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 do benefício na espécie pretendida pela 

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, bem 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 comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial rural. 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 
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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. 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. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 8 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006835-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitado de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 16674907. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006334-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DE ARAUJO FROIS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006334-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA LIDIA DE ARAUJO FROIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA LIDIA DE 

ARAUJO FROIS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16087075 (pg. 08 

e 09), em que comprova o recebimento do benefício até 26/09/2018. 

Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de 

desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova 

inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva 

este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo 

certo que só será possível se verificar se há de fato a suposta 
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incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de perícia 

médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que 

a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006737-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006737-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEITON SOARES LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEITON 

SOARES LIMA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16574971, em que 

comprova o indeferimento do beneficio. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006269-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006269-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 
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Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16144958em que 

comprova o recebimento do benefício até 28/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006246-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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: 1006246-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMIR INACIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMIR 

INÁCIO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16124014, eis que 

corrobora com o disposto no artigo 27-A da Lei 8.213/91. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006241-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SOUZA GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006241-40.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISABEL DE SOUZA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISABEL DE 

SOUZA GONÇALVES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16118381. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006948-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006948-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA REQUERIDO: INSS Vistos/BG. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por ANDREIA APARECIDA SEVERO contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16734601. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006363-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006363-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEVAIR PIRES DA SILVA RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DEVAIR PIRES 

DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 
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invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16237811que 

comprova o recebimento do benefício até 16/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006335-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDEROL LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006335-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CIDEROL LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CIDEROL LIMA contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência 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 dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16213029 que comprova o recebimento do benefício 

até 06/07/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005876-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 1005876-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARGENTINA DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 
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previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ARGENTINA 

DE ALMEIDA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15781322, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005903-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO COSTA E SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005903-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CARMO COSTA E SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA CARMO COSTA E SOUSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15803482, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/03/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006707-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (AUTOR(A))
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006707-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SONIA MARIA DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SONIA MARIA 

DE ARAUJO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16551291, em que 

comprova recebimento do beneficio até 10/11/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006492-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BORTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (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: 1006492-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMAR BORTOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VILMAR 

BORTOLI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16342270, em que 

comprova o recebimento do benefício até 10/03/2017. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 
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processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECIOMAR CAMILO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (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: 1000445-34.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ECIOMAR CAMILO GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ECIOMAR 

CAMILO GOMES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 1761260 e 

17612618 onde resta demonstrado que o autor, após voltar a contribuir em 

01/06/2018, sofreu acidente automobilístico em 07/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006062-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 1006062-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMIR BARCE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMIR BARCE contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15899816, em que 

comprova recebimento do beneficio até 01/07/15. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 
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URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010535-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

AGLAUCIO VIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1010535-06.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CONSTRUTORA 

BS S.A., SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BORGES DOS 

SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA VISTOS ETC, Reitere-se a 

expedição de ofício à 1ª Vara desta Comarca. No tocante ao pedido de 

penhora, registro e avaliação dos veículos restringidos via RenaJud, 

verifico que a certidão do oficial de justiça de ref. 10841636 relata que os 

bens não foram localizados. Assim, intime-se a fazenda para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008656-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO LEMES DUTRA (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)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1008656-59.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Patricia de Araujo Lemes ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, almejando a concessão do benefício de salário-maternidade. 

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, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008974-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVENIO CAMBUI FERREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008974-42.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVENIO CAMBUI FERREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Processo: 1008974-42.2019.8.11.0040 VISTOS 

ETC, IVENIO CAMBUI FERREIRA ajuíza a presente “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-acidente. Alega que é 

filiado da Previdência Social e acometido por sequelas de acidente de 

trânsito ocorrido em 13.05.2017 Aduz que em razão do seu quadro de 

saúde se encontra incapacitado para as atividades laborativas, razão pela 

qual recebeu auxílio-acidente até 15/08/2017. Contudo, cessado o 

benefício e permanecendo as sequelas do acidente, o autor requereu a 

manutenção do benefício, todavia, este foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “não enquadramento da sequela nas situações do art. 104, 

incisos I, II, III, do Regulamento da Previdência Social”. (ref. 27757703). 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da 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 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 
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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-acidente 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. 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 08h40min para a realização da 

perícia, que será realizada 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) Cientifique ainda a Sra. perita que fica 

desde já arbitrado 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. 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 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, 9 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ECKERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (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: 1000017-18.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ZENAIDE ECKERT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, ZENAIDE ECKERT ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando 

liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega que possui 

48 anos de idade, é filiada da Previdência Social, e possui sequelas 
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decorrente de acidente de trânsito que a deixou totalmente incapaz para 

exercer qualquer atividade laborativa. Aduz que em razão do seu quadro 

de saúde requereu a concessão de auxílio-doença, sendo o benefício 

concedido até 09/11/2018, entretanto, seu último pedido de prorrogação 

foi negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da 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 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 incapacitada 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 da 

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. 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 09h00min para a realização da 

perícia, que será realizada 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) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado 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 
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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 

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, 9 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008976-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1008976-12.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, ELOISA ZENEIDE 

SOUTO SILVA ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que possui 48 anos 

de idade, é filiada da Previdência Social, e diagnosticada com problemas 

na coluna e joelho, além de doença cardíaca – bloqueio em uma válvula do 

coração -, tornando-se totalmente incapaz para exercer qualquer 

atividade laborativa. Aduz que em razão do seu quadro de saúde 

requereu a concessão de auxílio-doença, sendo o benefício concedido de 

06/09/2018 à 10/10/2018, e de 22/11/2018 a 25/12/2018, entretanto, seu 

último pedido de prorrogação foi negado pela autarquia ré, ao fundamento 

de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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 incapacitada 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 da 

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. 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 08h50min para a realização da 

perícia, que será realizada 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) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 186 de 777



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 

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, 9 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008768-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALVA ALMEIDA DE JESUS THEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008768-28.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

GEDALVA ALMEIDA DE JESUS THEODORO RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Gedalva Almeida de 

Jesus Theodoro ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que possui 49 anos 

de idade, é filiada da Previdência Social e com apenas 1 ano e 5 meses de 

vida foi diagnosticada com paralisia infantil, que lhe causaram sequelas 

irreversíveis, além de diagnosticada com diversas patologias, dentre elas: 

cólica renal, cálculo renal e hidronefrose, moléstia dos rins, lumbago com 

ciática, artrose, mononeuropatias, dorsalgia e deformidades adquiridas, 

cálculo medindo 3mm no ureter inferior direito promovendo discreta 

hidronefrose e espondiloartrose lombar, nódulo uterino, compatível com 

leiomioma. Incontinência urinária, etc. Aduz que em razão do seu quadro 

de saúde ajuizou a ação previdenciária nº 533-82.2013.811.0040, que 

tramitou perante este juízo, lhe sendo concedido o benefício de 

auxílio-doença. Narra que o benefício concedido judicialmente foi cessado 

de forma indevida em 31.07.18, pois não ocorreu a sua reabilitação ou 

convocação para realização de perícia administrativa. Postula a gratuidade 

da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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 incapacitada 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 da 

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 
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exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. No caso dos autos, verifico que o 

benefício de auxílio-doença concedido judicialmente à autora possuía 

prazo determinado, qual seja, 31.12.2014. Desta feita, não houve, em tese, 

violação à determinação judicial pela autarquia. 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 08h30min para a 

realização da perícia, que será realizada 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) Cientifique 

ainda o Sr. perito que fica desde já arbitrado 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 

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, 9 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007661-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE TADEU LEMAINSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ TADEU LEMAINSKI 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 17218662, em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 
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requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001000-51.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

PIRAGIBE FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PIRAGIBE 

FERREIRA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 18123208 , em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001114-87.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR FONTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ RIBAMAR FONTES 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 18225418 , em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 
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exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006766-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS TORRES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (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: 1006766-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JACONIAS TORRES GALVAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JACONIAS 

TORRES GALVÃO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16598371 – pg. 17, 

em que demonstra que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença até 

04/08/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006709-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VENOSMARA BORSTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (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: 1006709-04.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VENOSMARA BORSTEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por VENOSMARA BORSTEL contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final da presente ação. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência 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 dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 
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aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16551721, em que comprova o indeferimento do 

beneficio em 26/09/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (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: 1000866-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RENATO BORGES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por RENATO 

BORGES DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 17989100 em que 

comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDNA KELY DA SILVA LIMA CASTILHO FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001081-97.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

WENDNA KELY DA SILVA LIMA CASTILHO FELIX RÉU: INSS Vistos/BG. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por WENDNA KELY DA SILVA CASTILHO 

FELIX contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 
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demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 18189104 , em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007696-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA VIANA (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)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007696-40.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILVAN DA SILVA VIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GILVAN DA 

SILVA VIANA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 17230363 . Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RODRIGUES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001317-49.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELCI RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por NELCI 

RODRIGUES DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 
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invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 18397732. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006637-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE CARVALHO BUENO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006637-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMA DE CARVALHO BUENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VILMA DE 

CARVALHO BUENO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16478851, em que 

comprova o recebimento do benefício até 15/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006192-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE DE SOUZA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006192-96.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 
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previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCILEIDE DE 

SOUZA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16068551, em que 

comprova recebimento do beneficio até 17/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008960-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI MEZZOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008960-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

GRACIELI MEZZOMO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, GRACIELE MEZZOMO ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos, almejando liminarmente o pagamento de 02 (dois) meses do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e 

sofreu acidente de trânsito em 27/07/2019, fraturando a clavícula e ombro 

direito, tornando-se totalmente incapaz para o trabalho por 120 dias. Aduz 

que em razão do seu quadro de saúde requereu a concessão de 

auxílio-doença, sendo o benefício concedido de 26/09/2019 à 11/12/2019, 

ficando pendentes os períodos de 27/07/2019 à 25/09/2019. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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 incapacitada para as atividades 

laborativas. 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 ausência de pagamento 

dos meses pleiteados. É sabido que, para o deferimento da antecipação 
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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. 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. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 8 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008115-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIAN SANTOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (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 1008115-26.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Erlian Santos Pinto ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de salário-maternidade. 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, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

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

Processo Número: 1006613-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROCHINSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

KEILA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006613-52.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

SUELI ROCHINSKI DOS SANTOS, KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS, KEILA 

MAGALHAES DOS SANTOS VISTOS ETC, Sueli Rochinski dos Santos 

ajuíza pedido de alvará judicial para levantamento de saldo de FGTS 

deixado por Carlos Rodrigues dos Santos, falecido em 26/05/2014. 

Compulsando os autos observo se tratar de procedimento de jurisdição 

voluntária (art. 720 e ss, do CPC) e ausente o interesse da fazenda 

pública na demanda. Desta feita, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA desta 

Vara especializada da Fazenda Pública para apreciar o pedido. Determino 

a remessa imediata dos autos à uma das Varas Cíveis desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 09 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007842-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRTON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIDES GARCIA DA SILVA BRUNEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1000023-25.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAURIDES GARCIA DA SILVA BRUNEIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Laurides Garcia da Silva Brunéis ajuíza 

“Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do pagamento do benefício de 

“aposentadoria por invalidez” concedido judicialmente por meio da 

sentença transitada em julgado proferida nos autos de nº 

7124-14.2012.811.0040, Código 95288. Verbera que mesmo aposentada 

judicialmente, foi chamada a comparecer em perícia médica revisional e, 

posteriormente, teve cessado o pagamento do benefício previdenciário por 

decisão administrativa, não obstante ainda permanecer incapacitado para 

o trabalho. Sustenta ainda que não houve qualquer alteração do seu 

quadro de invalidez, pois, permanece incapacitada para as atividades 

anteriores exercidas. Requer a concessão da gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 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 
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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.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da 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 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. Ultrapassada tal premissa, verifico que muito embora 

a requerente tenha obtido judicialmente a aposentadoria por invalidez nos 

autos nº 7124-14.2012.811.0040, Código 95288, o INSS, após submeter a 

autora a nova perícia, determinou o cancelamento administrativo do 

benefício, conforme se vê na “comunicação de decisão” que acompanha a 

inicial, referente ao benefício nº 6306581760. Anteriormente este juízo 

havia firmado entendimento pela inadmissibilidade do ajuizamento de ação 

cominatória contra o INSS diante do cancelamento administrativo do 

benefício, por entender ausente o interesse processual do beneficiário, já 

que a questão pode ser debatida em autos de Mandado de Segurança 

impetrado contra a autoridade previdenciária competente. Todavia, é 

momento de rever esse entendimento, considerando as peculiaridades da 

lide previdenciária e a manifesta desigualdade processual entre a 

autarquia federal e o beneficiário, hipossuficiente em todos os sentidos. 

Neste particular, é importante destacar o espírito da nova ordem 

processual em que os princípios constitucionais são enaltecidos de forma 

a proporcionar, em melhor medida, a concretização dos direitos 

ameaçados ou violados das partes. Não sem razão, portanto, os trabalhos 

da comissão que elaborou o atual Código de Processual Civil se orientaram 

por cinco objetivos claros, dentre os quais se destacam a necessidade de 

estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a 

Constituição Federal e criar condições para que juiz possa proferir 

decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa. O CPC 

inicia sua redação dispondo no art. 1º, que “o processo civil será 

ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do 

Brasil, observando-se as disposições deste Código”. Em seguida, o art. 

7º, determina, verbis: “Art. 7º. É assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. É dever 

do magistrado, inclusive, assegurar às partes igualdade de tratamento 

(art. 139, inciso I, CPC). No caso da lide previdenciária, especificamente, o 

processo não é o mesmo existente para a composição da lide ordinária. 

Conforme leciona José Antonio Savaris, "o direito previdenciário é guiado 

por um principio fundamental de que o indivíduo não pode ser separado de 

seu direito de sobreviver pela solidariedade social por uma questão 

formal" (SAVARIS, José Antonio. Direito processual previdenciário. 

Curitiba: Juruá, 2011, 3ª ed., p. 89). O e. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região já afastou o reconhecimento de litispendência no caso de 

ajuizamento de nova ação com vistas ao restabelecimento de benefício 

previdenciário cancelado administrativamente. É o teor da ementa: 

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO INTERNO – 

LITISPENDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

CANCELADO – ATRASADOS – COMPENSAÇÃO. I. Analisando o 

documento de fls. 199/200, em confronto com a petição inicial, resta 

afastada a hipótese de litispendência entre o presente feito e o processo 

nº 2002.51.54.000483-8, que correu perante o 1º JEF de Volta Redonda, 

eis que divergentes a causa de pedir e o pedido. II - Persiste o interesse 

do autor na apreciação da pretensão destes autos restabelecimento do 

benefício previdenciário cancelado -, eis que diverge daquela deduzida no 

processo (2002.51.54.000483-8) percepção das prestações devidas 

entre a data do início do beneficio e a data da concessão. III.–A decisão 

ora agravada manteve a sentença de fls. 180/184, cujo dispositivo foi 

expresso no sentido de serem descontados das prestações atrasadas 

“aquelas eventualmente já pagas por decisão administrativa ou judicial, 

mês a mês” (fl. 184), inexistindo interesse do INSS em agravar, no ponto, a 

decisão monocrática. IV - Agravo interno conhecido e não provido”. (TRF 

– 2ª Região – AC nº 2002.51.04.000923-9 – Rel. Marcello Ferreira de 

Souza Granado – j. 24/11/09 – 1ª T. Esp. – DJU 15/01/10 – p. 101). Com 

efeito, no caso dos autos não há que se falar em configuração de 

litispendência pelo fato de que a ação anterior movida pela requerente 

contra o INSS (autos n° 8794-87.2012.811.0040, Cód. 96815) já foi 

sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado. Ademais, enquanto a 

causa de pedir da primeira ação era a configuração dos requisitos da 

invalidez, nesta a causa de pedir é outra, qual seja, o cancelamento 

administrativo do benefício previdenciário pelo INSS. Estabelecida a 

adequação da ação promovida pela autora, passo à análise do pedido de 

tutela provisória de urgência. Como relatado, o INSS providenciou a 

convocação da autora para ser submetida a nova perícia médica de forma 

a avaliar a possibilidade ou não da manutenção dos pagamentos do 

benefício deferido judicialmente. A autarquia federal assim agiu com 

fundamento no disposto nos artigos 70 e 71, da Lei nº 8.212/91, verbis: 

“Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por 

invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do 

benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na 

forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de 

fiscalização e auditoria”. “Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por 

acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a 

persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho 

alegada como causa para a sua concessão”. Como se observa, 

considerando que a sentença concessiva de benefício previdenciário 

possui característica de relação continuada, uma vez constatada a 

ausência das condições em que a decisão judicial foi proferida, é 

perfeitamente legal a suspensão do pagamento do benefício. Ocorre, 

contudo, que a autarquia federal não se atentou para o parágrafo único do 

art. 71, da Lei nº 8.212/91, verbis: “Art. 71... Parágrafo único. Será cabível 

a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para 

suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de 

fraude ou erro material comprovado”. Em outras palavras, quando o 

benefício previdenciário for concedido judicialmente, após a submissão do 

beneficiário a nova perícia e constatado a ausência da sua incapacidade, 

deverá o INSS propor ação rescisória ou revisional para obter a 

suspensão dos pagamentos. É a pura expressão do “paralelismo das 

formas”. Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS DE 

DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 

INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. È pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente 

ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida 

judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ – AgRg no REsp nº 1.218.879/RS – Rel. Min. Jorge 

Mussi – 5ª T. – j. 18/09/14 – DJe 25/09/14). “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. 

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO 

JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, 

pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez 

tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação 

judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em 

respeito ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503-RS, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data do 

Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012) 2. Não compete ao Superior 

Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, 
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ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da 

competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ – AgRg no REsp nº 1.267.699/ES – Rel. Min. 

Alderita Ramos de Oliveira – 6ª T. – j. 16/05/13 – DJe 28/05/13). Deste 

modo, estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da 

liminar, nos termos do art. 300, do NCPC, verbis: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

PROBABILIDADE DO DIREITO e o PERIGO DE DANO ou o risco ao resultado 

útil do processo.” Na espécie, é indiscutível o perigo de dano, pois a 

própria subsistência do autor pode ser comprometida pelo cancelamento 

unilateral do benefício pelo INSS. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pelo autor para determinar ao 

requerido que restabeleça, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o 

benefício de aposentadoria por invalidez nº 6306581760, nos termos 

deferidos na ação judicial n° 7124-14.2012.811.0040, Código 95288, já 

transitada em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ situado na Avenida das Figueiras, nº 1.354, Centro, 

Sinop/MT, CEP 78.550.292, através de seu Gerente Executivo Sr. Odix 

Justino Petronilho, para o cumprimento da medida liminar, devendo constar 

no respectivo ofício a espécie de benefício, DIB, os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão. Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso–MT, 10 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008931-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008931-08.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JULINHO DELALIBERA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Processo: 1008931-08.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, JULINHO 

DELALIBERA ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão de tutela de evidência. Alega que recebeu o benefício de 

auxílio - doença nº 5320027946 no período de 25/01/2007 a 30/06/2017. 

Narra que o referido benefício foi revisado administrativamente em 

23/12/2012, em razão de acordo firmado nos autos da ação civil pública nº 

0002320 - 59.2012.4.03.6183/SP, gerando crédito em favor do Autor no 

valor de R$7.615,85, com previsão de pagamento em 05/2017, contudo, 

até o momento não houve o pagamento do débito pela autarquia. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da 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 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, o pagamento de débito pelo INSS oriundo de revisão de benefício 

previdenciário, com fundamento no artigo 29, II, da Lei 8213/91, nesta fase 

de cognição sumária. O pedido de tutela evidência não prospera. A tutela 

de evidência será concedida independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, conforme dispõe 

o caput do art. 311, do Código de Processo Civil, e nos incisos de I a IV do 

mesmo diploma. “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, o 

conjunto probatório inicial não autoriza a concessão da tutela almejada, 

porquanto, seus elementos não estão alinhados aos requisitos previstos 

no caput e nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil de forma a 

ensejar o deferimento da medida. 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 

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. 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. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 10 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VILMA FERREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1000054-45.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA VILMA FERREIRA CHAVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Antonia Vilma Ferreira Chaves em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando a concessão do 

benefício de auxílio-doença. Requer a gratuidade da justiça. Instruiu à 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das 

custas judiciais 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 
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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 ao 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. II - 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 09h10min para 

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) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado 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. vi) 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: vii) 

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. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para 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, 14 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000125-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA DE LIMA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000125-47.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARINA MARIA DE LIMA GALVAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Marina Maria Lima Galvão em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Requer a gratuidade da justiça. 

Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais 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 ao 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. II - 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 
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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 09h20min para 

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) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado 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. vi) 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: vii) 

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. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para 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, 15 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000035-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARRAIA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

CONTRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

GMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERENTE)

TERRA AGRO COMÉRCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA (REQUERENTE)

WPC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME (REQUERENTE)

VITAL ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

MB INDUSTRIA E COMERCIO DE SILOS E SECADORES LTDA 

(REQUERENTE)

LUCION & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GABRU TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

PASINI & PASINI LTDA - ME (REQUERENTE)

THAIS SALTON GNOATO - EPP (REQUERENTE)

NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIOS GNOATO OAB - MT25233/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR EUDES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1000008-56.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DJAIR EUDES MORAES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Djair Eudes 

Moraes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez c/c adicional de 25%. Requer a gratuidade da 

justiça. Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais 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 ao 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. II - 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. 
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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 09h30min para 

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) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado 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. vi) 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: vii) 

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. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para 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, 15 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000005-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1000005-04.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Bernardete de Fátima Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Requer a gratuidade da justiça. 

Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais 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 ao 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. II - 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 09h50min para 

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) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado 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. vi) 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: vii) 
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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. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para 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, 15 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105920 Nr: 9005-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, 

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:9 568-A-MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/O, REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte requerida 

para, no prazo legal, apresentar seus memoriais finais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007150-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/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: 1007150-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE LUCIANO ALVES FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

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 a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência 

Social e acometido por “discopatia degenerativa sem compressão 

radicular ou medular; espondiloartrose; sinistroescoliose cervicotoracica e 

discreta cifose cervical; discretas alterações degenerativas facetárias; 

discreto desvio para a esquerda em decúbito dorsal e megapófises 

transversas em l5 unidas ao sacro (vertebra de transição), CID M19 - 

outras artroses; CID M51 - outros transtornos de discos intervertebrais; 

CID M54.4 - lumbago com ciática e CID G58 – outras mononeuropatias” 

Aduz que em razão do seu quadro de saúde requereu a concessão do 

benefício administrativamente, entretanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado 

para emendar a inicial (refs. 24985697 e 27227952), o requerente acostou 

os documentos faltantes às refs. 25207908 e 28237861. 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 
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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. 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 11h50min 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 

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: 1007598-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA DORNAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007598-21.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCAS DA SILVA DORNAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 

ETC, Lucas da Silva Dornas ajuíza “Ação Indenizatória” em face do Estado 

de Mato Grosso, qualificados nos autos. Defiro o pedido de concessão de 

gratuidade da justiça, pois, 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.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da 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 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. 
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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. Cite-se a 

parte requerida, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo 

legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cite-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006587-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA LUSTOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006587-54.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

LINDALVA LUSTOSA DE CARVALHO REQUERIDO: INDEPENDENCIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

“Ação Indenizatória” ajuizada por Lindalva Lustosa de Carvalho em 

desfavor de Imobiliária Independência LTDA e Município de Sorriso, 

qualificados nos autos. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. Observo, na espécie, clara afronta à norma inserta no art. 2º da 

Lei 12.153/09, segundo a qual “É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”. Trata-se de 

regra de competência material, portanto, absoluta, conforme dispõe o art. 

2º, § 4º da referida Lei, verbis: “Art. 2º (...) § 4o No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” A respeito do tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. - A Unidade Jurisdicional do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o 

processamento e julgamento de ação movida contra ente público, cujo 

valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 

- Os juízos e unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais do 

Estado de Minas Gerais ficam investidos de competência para 

processamento das referidas ações se inexistente Juizado Especial da 

Fazenda Pública, tal como previsto no art. 2º da Resolução 700 do TJMG. - 

Dar pela competência do Suscitante. (TJ-MG - CC: 10000160947982000 

MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 13/07/2017, 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017) 

Portanto, considerando que esta comarca possui Juizado da Fazenda 

Pública instalado, e a matéria não se amolda em nenhumas das exceções 

previstas no art. 2º, § 1ª da Lei 12.153/2009, é daquele juízo a 

competência para apreciação da lide. Pelo exposto, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Comum para apreciar o pedido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 12.153/09. Determino a remessa 

imediata do feito ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 24 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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Processo Número: 1007033-57.2019.8.11.0040
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007033-57.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

ERODITE MORAIS COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada por Erodite Morais 

Costa em desfavor de Município de Sorriso, qualificados nos autos. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. Observo, na 

espécie, clara afronta à norma inserta no art. 2º da Lei 12.153/09, 

segundo a qual “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos.”. Trata-se de regra de competência 

material, portanto, absoluta, conforme dispõe o art. 2º, § 4º da referida Lei, 

verbis: “Art. 2º (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A respeito do tema: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - 

INDENIZAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. - A Unidade Jurisdicional do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e 

julgamento de ação movida contra ente público, cujo valor da causa não 

exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos. - Os juízos e 

unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de 

Minas Gerais ficam investidos de competência para processamento das 

referidas ações se inexistente Juizado Especial da Fazenda Pública, tal 

como previsto no art. 2º da Resolução 700 do TJMG. - Dar pela 

competência do Suscitante. (TJ-MG - CC: 10000160947982000 MG, 

Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras 

Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017) Portanto, 

considerando que esta comarca possui Juizado da Fazenda Pública 

instalado, e a matéria não se amolda em nenhumas das exceções 

previstas no art. 2º, § 1ª da Lei 12.153/2009, é daquele juízo a 

competência para apreciação da lide. Pelo exposto, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Comum para apreciar o pedido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 12.153/09. Determino a remessa 

imediata do feito ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007889-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007889-21.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

WALDEMAR LUIZ DILL EXECUTADO: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, Waldemar Luiz Dill manejou o presente “Cumprimento de 

Sentença” em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

almejando receber a quantia de R$ 27.614,14 (Vinte e sete mil, seiscentos 

e catorze reais e catorze centavos) oriundos da condenação do 

executado em pagar em favor do exequente um benefício previdenciário 

nos autos nº 1000119-11.2018.811.0040. Requer a citação da autarquia 

executada, bem como, a concessão de gratuidade da justiça. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça 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 
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Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” exclusivamente por pessoa natural.” 

Outrossim, o art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da 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 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. 2. Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a 

autarquia executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente (ID nº 

24851162), nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

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

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 

sentença.” (...) Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Após, 

expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de pequeno valor 

– RPV, com posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixas na distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia 

executada. Havendo impugnação, vistas à parte exequente por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ PINTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1000144-53.2020.8.11.0040. AUTOR: 

JEFFERSON LUIZ PINTO RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001566-34.2018.811.0040 Requerente: Roseli Pereira da 

Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Roseli Pereira 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 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social, 

bem como, estar totalmente incapacitada para o trabalho, pois, acometida 

a seguinte moléstia: Lupús Eritematoso Sistêmico (LES), doença crônica 

de origem autoimune e que afeta os órgãos internos causando diversos 

processos inflamatórios. Verberou que em razão das enfermidades 

sofridas recebeu por vários períodos o benefício de auxílio-doença, e 

diante da permanência de sua incapacidade laborativa, em 07/02/2018 

requereu a manutenção do benefício (NB 6207471133), cujo a data para 

cessação era 16/03/2018, contudo, negado pela autarquia ré, ao 

argumento da não constatação da incapacidade da segurada. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 12480217 deferiu a concessão do 

benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 13411120), 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 da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Réplica id. 14801441. A decisão 

id. 15378694 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. 17413027. A autora 

manifestou concordar com o Laudo (id. 17891007). De outro lado, o 

requerido quedou-se silente (id. 21049674). É o necessário. Decido. Como 

relatado, postula a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei nº 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.” Vale lembrar que o período de carência 

exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/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, nos termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia 

demandada já lhe havia concedido anteriormente o benefício de 
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auxílio-doença entre 11/12/2014 a 25/03/2015 e 26/11/2015 e 14/12/2015, 

negado, todavia, a partir de 16/03/2018 (NB 6207471133). Quanto à 

incapacidade laborativa da autora, a prova técnica é incontestável. O 

laudo pericial realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 14865190) 

consignou que a parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E 

PERMANENTEMENTE em decorrência das enfermidades narradas na 

inicial, impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes exercidas. 

No quadro histórico da saúde da autora, descreveu a médica perita: “(...) 

A autora é portadora de uma doença inflamatória crônica, de origem auto 

imune conhecida como Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Tem 

comprometimento na imunidade, acometendo vários órgãos levando assim, 

a outras doenças. A autora em novembro de 2017 realizou exames 

laboratoriais onde diagnosticou a doença e logo iniciou com 

comprometimento em outros órgãos, como infecção de urina recorrente, 

candidíase de repetição, lesão renal aguda por nefrite lúpica, baixa 

acuidade visual bilateral. Passou por internação hospitalar, procedimento 

cirúrgico para retirada de vesícula e até pela UTI. Hoje encontra- se em 

tratamento e acompanhamento com reumatologista” (d.g.n) No exame 

físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO O periciando encontra-se 

orientado no tempo e espaço, consciente, hidratada, eupnéica, 

verbalizando, cooperativa, visão e audição preservados, deambulação 

normal. Durante o exame físico, nota-se presença de algumas manchas 

hipocrômicas pelo corpo. Ausculta cardíaca e pulmonar normal. PA 

140x90mmHg/ FC 77bpm. Paciente estável hemodinamicamente. Aos 

quesitos, respondeu a expert: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) 

autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? R: Roseli Pereira 

da Silva, 38 anos de idade. Estado de saúde estável, com 

comprometimento na imunidade, tratando com frequência infecções 

urinárias e vaginais, com manchas e mialgias intensas durante as crises. 

(d.g.n) 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte 

autora é empregada ou “autônoma”? R: No momento, paciente não está 

trabalhando. Era empregada antes do diagnóstico de LES. 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: Sim, exige esforços físicos de forma moderada a 

intensa. A autora trabalhava como técnica de enfermagem em hospitais, 

onde fazia plantões de 12h ou mais, era responsável por supervisionar os 

pacientes, medica-los, pegar acesso venoso e fazer visitas nas 

enfermarias. Necessitando de um bom desempenho profissional. 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 sinais de que está trabalhando no momento. 

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: Autora é portadora de uma doença 

de origem autoimune, crônica, chamada de Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

Teve origem a incapacidade devido a patologia e a sua evolução. (d.g.n) 

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: Existe exame complementar como 

exame de sangue, FAN reagente, eletroforese de proteínas, Anti SS A , 

Anti SS B, Complemento C3, VHS, PCR, proteínas totais. 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: FAN reagente, eletroforese proteínas 

elevadas, Anti SS A quantitativo superior a 240, Anti SS B quantitativo 

superior a 320, C3- 120,3, VHS 45, PCR 24. Quanto ao início da 

incapacidade, quesito 8, asseverou a Senhora Perita: 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. Resposta: DII 

29/11/2017. Foi utilizado exames laboratoriais. (d.g.n) 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: Evolutiva. 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: Sim, a autora 

encontra em tratamento medicamentoso. No tocante à incapacidade da 

segurada para o desempenho de atividades laborativas, descreveu a 

expert: 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: Incapacitado para o 

trabalho. (d.g.n) 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: Sim. Para qualquer atividade. A autora encontra em tratamento 

com drogas imunossupressoras, que possui efeitos colaterais intensos, 

mesmo em tratamento correto podem ter recidivas devido 

comprometimento da imunidade. (d.g.n) 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: Permanente. Para qualquer atividade. 

Devido as limitações mencionadas no item anterior. (d.g.n) 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 doença de qual 

a autora é portadora é uma doença auto imune, onde o próprio organismo 

ataca as células saudáveis. Não tem relação com o trabalho. (d.g.n) 15) 

No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. R: Origem auto imune, de curso crônico, ou 

seja, resto da vida. (d.g.n) Da possibilidade de recuperação da autora em 

relação as enfermidades sofridas, respondeu a perita judicial: 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: 

Não tem prazo estimado para recuperação. (d.g.n) 17) No caso de 

incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? R: Se estende para toda e qualquer 

atividade laboral. (d.g.n) 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora 

de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) 

hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) 

paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de 

Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. R: A 

autora é portadora de uma doença que pode acometer outros órgãos, 

levando assim a cegueira, nefropatia, cardiopatia, paralisia dependendo da 

evolução e quadro da doença. Em conclusão, apontou a Senhora Perita no 

Laudo Pericial: “CONCLUSÃO O periciando, a Sra. Roseli Pereira da Silva, 

com 38 anos de idade, ensino superior completo, que trabalhou como 

vendedora e técnica de enfermagem em laboratórios e hospitais. Evoluiu 

com mialgias intensas, picos hipertensivos, alterações renais, e através 

de exames laboratoriais confirmou a doença de Lúpus Eritematoso 

Sistêmico em novembro de 2017. Iniciou acompanhamento com 

reumatologista, tratamento com medicações imunossupressoras, 

vitaminas, anti-hipertensivos, ansiolíticos. Evoluiu com alterações renais 

onde necessitou de cateter duplo J, com ITU e candidíase de repetição, 

mialgias e inflamações intensas, passando por pulsoterapia com 

corticoide. Necessita de acompanhamento continuo e exames periódicos. 

Sendo assim, autora apresenta, incapacidade total e permanente, devido 

as patologias existentes serem de curso crônico, evolutiva e não possuir 

cura.” (d.g.n) Destarte, a perícia médica atestou que a requerente 

encontra-se totalmente incapacitada para o exercício de qualquer 

atividade, incapacidade insuscetível de reabilitação e recuperação, 

conforme esclarecido nas respostas aos quesitos nºs 11, 12, 13, 16 e 17. 

Com efeito, comprovado pela autora o requisito da incapacidade total e 

definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, 

assim como que à época do indeferimento da manutenção do benefício de 
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auxílio-doença (16/03/2018) encontrava-se igualmente incapacitada para o 

trabalho, conforme resposta ao quesito n° 8 do Laudo Pericial, nos termos 

do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência 

Social, é de rigor a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o 

benefício de aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - RECONHECIDA A 

INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DA AUTORA - LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO - NEGADO PROVIMENTO À REMESSA 

NECESSÁRIA. 1 - O benefício previdenciário de auxílio-doença é previsto 

no artigo 59, da Lei nº 8.213/91, enquanto a concessão da aposentadoria 

encontra-se disposta nos artigos 42 e 43 da mesma lei. 2 - Da leitura dos 

aludidos artigos, conclui-se que para fazer jus aos benefícios ora 

pleiteados, deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos 

necessários, sobretudo a existência de incapacidade provisória para o 

desempenho da atividade habitualmente exercida pelo segurado, no caso 

do auxílio-doença enquanto que, para a concessão de aposentadoria por 

invalidez, a incapacidade deve ser permanente para o exercício de toda e 

qualquer atividade profissional que assegure a subsistência do segurado. 

3 - No caso em apreço, a autora trouxe aos autos documentos que 

atestam ser portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES). 4 - Designado 

pelo Juízo, foi nomeado médico perito que avaliou a real situação de saúde 

da autora, elaborando laudo pericial em que foi reconhecida a sua 

incapacidade laborativa total e permanente, sem possibilidade de 

reabilitação ou cura. A incapacidade teria se iniciado em janeiro de 2011, 

quando a autora teve o seu diagnóstico confirmado através de exames 

complementares. Concluiu tratar-se de "doença autoimune, onde o 

organismo produz anticorpo contra si próprio; sendo patologia de caráter 

progressivo e com consequência em vários órgãos e sistemas. Apresenta 

períodos de acalma e recidivas frequentes a despeito de terapêutica 

adequada.". 5 - É necessário destacar que o laudo pericial elaborado por 

médico perito isento de interesse de ambas as partes é hábil a nortear o 

convencimento do juiz, sendo de enorme relevância nos processos de 

benefícios por incapacidade, devendo o médico perito procurar esclarecer 

os pontos divergentes para a solução da lide. 6 - Proferida com 

fundamento no laudo apresentado pelo médico-perito, deve ser mantida a 

sentença a quo. 7 - NEGADO PROVIMENTO à remessa necessária.” 

( T R F - 2  -  R E O A C :  0 0 0 1 1 6 6 8 9 2 0 1 6 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0001166-89.2016.4.02.9999, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de 

Julgamento: 05/10/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Roseli Pereira 

da Silva, 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 A DATA 

DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, qual seja, 

16/03/2018. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do 

benefício de auxílio-doença, ou seja, 16/03/2018, 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 da parta autora 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, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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PJe nº 1003557-79.2017.8.11.0040 Requerente: José Ribamar da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, José 

Ribamar da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” 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. Alegou ser segurado da Previdência 

Social e estar incapacitado para o trabalho em razão das seguintes 

enfermidades: bronco-pneumopatia esquerda, doença que causa 

inflamação crônica dos brônquios e dificuldades de respirar, 

bronquiectasia (CID J47), atelectasia parcial do lobo superior esquerdo 

com bronquiectasias associadas, bloqueando os brônquios, murchando o 

pulmão ou parte, causando prejuízo respiratório com diminuição da 

oxigenação e outros distúrbios cardiovasculares, com espessamento 

pleuro-apical no ápice pulmonar direito - causando falta de ar, dores no 

peito e dificuldades em respirar durante exercícios físicos, bem como, ter 

recebido o benefício de auxílio-doença entre 30/03/2015 a 20/03/2017 (NB 

6100546500), negado, entretanto, a partir de 24/04/2017 (NB 

6183187902). Aduziu, no entanto, que as moléstias permanecem e que 

impossibilitam seu retorno ao trabalha, devendo, portanto, ser concedido 

judicialmente o benefício postulado na peça de ingresso. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id. 9852130) 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. 10272856. A 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. 15909928. As partes 

nada manifestaram quanto ao Laudo Pericial, consoante certidão id. 

19999025. 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 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 - 
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auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, denota-se dos documentos acostados aos 

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 30/03/2015 a 

20/03/2017 (NB 6100546500), negado, contudo, a partir de 24/04/2017 

(NB 6183187902), 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. 15909928), inclusive, com possibilidade de 

reabilitação. No histórico do quadro de saúde do segurado, esclareceu a 

perita judicial: “(...) Apresenta diagnóstico de DPOC (doença obstrutiva 

pulmonar cronica). Faz tratamento com medicação inalatória.” Ao exame 

físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO GERAL O periciando se encontra 

hidratado, eupneico, consciente, afebril, com fala, visão e audição 

preservados. Orientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, com respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. 

Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. 

Ausculta cardíaca normal. Ausculta pulmonar normal. PA=140X80mmHg. 

Frequencia cardíaca de 88 batimentos por minuto. Deambula normalmente.” 

Anotou ainda no Laudo a apresentação de exames complementares: 

“EXAMES COMPLEMENTARES 1- Tomografia de tórax- 30/04/2015- 

Atelectasia parcial do lobo superior esquerdo, com bronquiectasias 

associadas. Áreas de espessamento pleuro-apical no ápice pulmonar 

direito2- Tomografia de tórax-11/05/2015- perda volumétrica com 

atelectasia e bronquiectasias de permeio no lobo superior esquerdo. Há 

alterações semelhantes porém de menores proporções no segmento 

posterior do lobo superior direito. O parenquima pulmnar possui atenuação 

em mosaico configurando distúrbio ventilação-perfusão. Espessamento 

pleural a esquerda. - 3- Radiografia de tórax 25/01/2017- sugestivo de 

broncopneumopatia esquerda. 4- Espirometria- 24/06/2015- compatível 

com disturbio ventilatório obstrutivo moderado associado a capacidade 

vital forçada diminuida. 5- Espirometria- 30/09/2016- compatível com 

disturbio ventilatório obstrutivo moderado associado a capacidade vital 

forçada diminuida. 6- Tomografia computadorizada de torax- 13/12/2017- 

Perda volumetrica com atelectasia e bronquiectasias de permeio no lobo 

superior esquerdo, Há alterações semelhantes porém de menores 

proporções no segmento posterior do lobo superior direito. Parenquima 

pulmonar com atenuação em mosaico configurando aprisionamento aereo, 

disturbio ventilação-perfusão. Linfonodos calcificados sequelares 

mediastinais e no hilo direito. Focos esparsos de espessamento pleural a 

esquerda." Aos quesitos do autor, respondeu a Senhora Perita: 1- 

Atualmente a requerente é portadora de alguma enfermidade/deformidade 

que o incapacite? Possível tratamento. Resposta: Apresenta doença 

pulmonar obstrutiva cronica tratada com medicação inalatória. Ao exame 

físico pericial apresentou-se eupneico com ausculta pulmonar normal. 

Considero o autor com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho braçal. 

Sugiro neste caso reabilitar para profissões que não mantenham contato 

com poeiras e/ou exijam muito esforço físico. (d.g.n) 2 - É possível cura 

desta doença? A mesma é gradativa? Resposta: Não, mas tem tratamento 

para compensação da doença. 3 - Incapacidade temporária ou 

permanente? Total ou parcial? Resposta: Considero o autor com 

incapacidade parcial e definitiva ao trabalho braçal. Sugiro neste caso 

reabilitar para profissões que não mantenham contato com poeiras e/ou 

exijam muito esforço físico. (d.g.n) Quanto ao início da incapacidade, 

responde a perita nos quesitos 4 e 5 do autor: 4: Data do inicio da 

incapacidade. Resposta: abril de 2015 5- Em caso de 

progressão/agravamento de doença, a partir de quando se constatou a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual? Resposta: abril de 

2015. (d.g.n) Destacou também no exame pericial a possibilidade de 

reabilitação do segurado, conforme quesito 7 do autor: 7 - Em caso de 

incapacidade temporária ou parcial a) essa incapacidade é suscetível de 

recuperação ou reabilitação para alguma atividade que garanta a 

subsistência da autora? Resposta: Reabilitação. (d.g.n) 8 - Nãos Sendo a 

requerente portadora de doença ou lesão ou se desta não decorrer a 

incapacidade para o trabalho, em que elementos do exame se fundamenta 

a resposta? Resposta: Ao exame físico apresentou-se normal. Refere 

falta de ar aos esforços. Sugiro reabilitar. (d.g.n) Aos quesitos do réu, 

respondeu: 1-Qual o nome e a idade atual do autor?Qual o atual estado de 

saúde do autor? Resposta: Sr. José Ribamar Silva, com 43 anos de idade. 

Apresenta doença pulmonar obstrutiva cronica tratada com medicação 

inalatória. Ao exame físico pericial apresentou-se eupneico com ausculta 

pulmonar normal. (d.g.n) 2 - Qual a atividade laborativa habitual do autor ? 

A parte autora é empregada ou autônoma? Resposta: servente e pedreiro. 

3 - Diga a Sra. perita, se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: esforço 

físico moderado. 4 - Diga a Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta: não. 5 - Diga Sra. perita se 

o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? Causou incapacidade? 

Resposta: Apresenta doença pulmonar obstrutiva cronica tratada com 

medicação inalatória. Ao exame físico pericial apresentou-se eupneico 

com ausculta pulmonar normal. (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: Tomografia de tórax- 30/04/2015- Atelectasia parcial do lobo 

superior esquerdo, com bronquiectasias associadas. Áreas de 

espessamento pleuro-apical no ápice pulmonar direito. - Tomografia de 

tórax-11/05/2015- perda volumétrica com atelectasia e bronquiectasias de 

permeio no lobo superior esquerdo. Há alterações semelhantes porém de 

menores proporções no segmento posterior do lobo superior direito. O 

parenquima pulmnar possui atenuação em mosaico configurando distúrbio 

ventilação-perfusão. Espessamento pleural a esquerda. - Radiografia de 

tórax 25/01/2017- sugestivo de broncopneumopatia esquerda. - 

Espirometria- 24/06/2015- compatível com disturbio ventilatório obstrutivo 

moderado associado a capacidade vital forçada diminuida.- 

Espirometria30/09/2016- compatível com disturbio ventilatório obstrutivo 

moderado associado a capacidade vital forçada diminuida.- Tomografia 

computadorizada de torax- 13/12/2017- Perda volumetrica com atelectasia 

e bronquiectasias de permeio no lobo superior esquerdo, Há alterações 

semelhantes porém de menores proporções no segmento posterior do 

lobo superior direito. Parenquima pulmonar com atenuação em mosaico 

configurando aprisionamento aereo, disturbio ventilação-perfusão. 

Linfonodos calcificados sequelares mediastinais e no hilo direito. Focos 

esparsos de espessamento pleurala esquerda. Do início da incapacidade, 

respondeu ao quesito 8 do requerido. 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: abril de 2015. (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: estabilizada. 10 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso 

de medicação específica para o diagnóstico declinado? Resposta: sim 11 - 

Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, 

se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades 

que anteriormente exercia? Resposta: sim. (d.g.n) Da possibilidade de 

reabilitação, respondeu: 12 - Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total 

ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? Resposta: Considero o 

autor com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho braçal. Sugiro 

neste caso reabilitar para profissões que não mantenham contato com 

poeiras e/ou exijam muito esforço físico. (d.g.n) A mesma resposta ao 

quesito 12 do requerido foi utilizada para responder aos quesitos n°s 13, 

16 e 17. (...)" Em conclusão detalhada, apontou o Sr. Perito: “IV - 

CONCLUSÃO O periciando, o Sr. José Ribamar Silva, com 43 anos de 

idade, trabalhou como servente e pedreiro comprovando vinculo 

empregatício de 2007 a 2014. Apresenta doença pulmonar obstrutiva 

cronica tratada com medicação inalatória. Ao exame físico pericial 

apresentou-se eupneico com ausculta pulmonar normal. Considero o autor 

com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho braçal. Sugiro neste caso 

reabilitar para profissões que não mantenham contato com poeiras e/ou 
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exijam muito esforço físico.” (g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu 

que a parte autora à época do indeferimento do benefício de 

auxílio-doença pelo INSS (24/04/2017) se encontrava incapacitada, 

conforme quesitos n°s 4/5 do autor e 8 do réu, portanto, fazia jus ao 

benefício. 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 (24/04/2017). 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 segurado deverá se submeter aos programas de 

reabilitação da Previdência Social, pois, a incapacidade constatada é total, 

porém, temporária, havendo a possibilidade de reabilitação, conforme 

sugerido na conclusão do Laudo Pericial (id. 15909928) e nos quesitos n°s 

3, 7 e 8 do requerente e 12 do requerido, nos termos do art. 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 José Ribamar 

da Silva, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar do seu indeferimento, 24/04/2017, e enquanto 

permanecer a incapacidade laborativa do autor, 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 (24/04/2017), 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 da 

parte autora 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, 24 de janeiro de 2020. 

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: 1006340-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(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 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 08 de MAIO de 

2019, às 13:30 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: 1000348-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA GRISA MARCHIORO (AUTOR)

FERNANDO MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA GRISA MARCHIORO OAB - 073.256.949-46 (REPRESENTANTE)

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000348-97.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FERNANDO 

MARCHIORO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1000349-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000349-82.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000604-74.2019.8.11.0040 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, 24 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/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))

 

Processo n.º 1001493-28.2019.8.11.0040 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, 24 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007062-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J V DA SILVA & COSTA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCIA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1007062-44.2018.8.11.0040 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, 24 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/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))

 

Processo n.º 1000390-83.2019.8.11.0040 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, 24 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010505-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO COSTA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 8010505-20.2014.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento a legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte interessada (advogado), para querendo, manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando os documentos apresentado no Id. 

27460181. Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS MARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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))

 

Processo: nº 1003432-43.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 27415873, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS MARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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))

 

Processo: nº 1003432-43.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 27339363, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003434-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS MARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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))

 

Processo: nº 1003434-13.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 27455833, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS MARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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))

 

Processo: nº 1003434-13.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 27343561, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-29.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCHIMIE COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA APARECIDA MADUREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010205-29.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALCHIMIE COMERCIO DE 

ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME EXECUTADO: ZENILDA 

APARECIDA MADUREIRA Vistos etc. Procedo com a expedição do alvará 

judicial do valor penhorado nos autos, ante a concordância do executado. 

Após, intime-se a parte 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). Transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se. Às providências. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / Juizado Especial Cível de Sorriso (Projudi) 

Alvará Eletrônico n° 581582-7 / 2020 Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 

80102052920128110040 / 2012 Tipo de Procedimento: Execução de Título 

Extrajudicial Número Único 80102052920128110040 Requerente: ALCHIMIE 

COMERCIO DE ACESSORISO FEIMININOS Advogado: JOSE FERNANDO 

MARTINS BARALDI Requerido: ZENILDA APARECIDA MADUREIRA 

Beneficiário: JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI Conta Judicial 

2800106800227 Valor: R$ 1.717,87 (um mil e setecentos e dezessete 

reais e oitenta e sete centavos) Autorizado: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI CPF/CNPJ: 030.316.979-60 Data de Emissão: 24/01/2020 Titular 

Conta JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI CPF/CNPJ Titular Conta 

030.316.979-60 Banco Agência Conta 136 - CC Unicred do Brasil 2307 

204412 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000157-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AGLA PAULA FREIRE DOS SANTOS OAB - 986.747.732-49 

(REPRESENTANTE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC - FACULDADES INTEGRADAS DE SORRISO LTDA (UNIÃO 

SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000157-52.2020.8.11.0040 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 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: 06/05/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008961-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT0012179A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1008961-43.2019.8.11.0040 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: 06/05/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004156-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ZANATA SCABURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004156-18.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória na Comarca de Porto 

Velho/RO, constante informação prestada Comarca deprecada, constante 

in formação em a seguir transcrita: "Devolvo a presente Carta Precatória 

tendo em vista que por ordem da Corregedoria , deverá ser distribuída 

pelos próprios advogados. "

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VAIS DE LIMA (REQUERIDO)
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Processo: 1001995-35.2017.8.11.0040 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: 06/05/2020 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MONTEIRO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 15:30 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: 1001455-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001455-16.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 26404724, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007947-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HETZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CLENIR GUTERRES KAJIYAMA (REQUERIDO)

SANDRO MITSUHARU KAJIYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007947-24.2019.8.11.0040 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: 03/06/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004389-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILLES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004389-44.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 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 interposto no ID. 27831212, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIS EIDT JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOBEL VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000359-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SILVIO LUIS EIDT 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANE LOCATELLI, GREGORI 

MADALOZZO, SILAS DO NASCIMENTO FILHO POLO PASSIVO: AUTOBEL 

VEICULOS 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: 06/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1004749-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE BREIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004749-13.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique a conta para realização de liberação dos valores, ciente de que, 

caso não apresente a informação, o processo será remetido ao arquivo. 

Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000363-66.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DA SILVA SOUSA 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: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 
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SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000365-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000365-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DA SILVA SOUSA 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: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 24 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: 1003387-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GOFFI CANHETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

RECLAMANTE acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 11 de OUTUBRO de 2017, às 08:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento na 

audiência implicará na extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI COLELLA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-43.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LEOCADIA WILK 

APIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW 

POLO PASSIVO: NELI COLELLA 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: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 24 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: 1007586-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACHADO BITENCOURT (REQUERIDO)

 

Processo: 1007586-41.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte 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: 11/12/2019 Hora: 11:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO (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 04 de 

SETEMBRO de 2019, às 10:50 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: 1004834-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PARADELLA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004834-62.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono do requerente cientificado de 

que deverá trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 09:10 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010383-12.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ALTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JHONATAN LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DI DOMENICO (EXECUTADO)

PABLO FREITA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010383-12.2011.8.11.0040 Reclamante: JOSE DA SILVA ALTINO 

Reclamado: RODRIGO DI DOMENICO e outros (2) Vistos etc. Considerando 

que o exequente detém a posse do título executivo original, não há que se 

falar em expedição de certidão de crédito em seu favor, porém, caso 

requerido, expeça-se certidão de inteiro teor a fim de comprovar a 

interrupção da prescrição para cobrança do crédito. No mais, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 212 de 777



havendo a indicação de bens penhoráveis pelo exequente, no prazo de 15 

dias, conclusos para extinção. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001958-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEMENTINO DE AMAROES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001958-08.2017.8.11.0040 Reclamante: SANDRA CLEMENTINO DE 

AMAROES Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta que não há que 

se falar em execução de astreintes, eis que a obrigação de fazer já fora 

cumprida. Instada a se manifestar a reclamante rechaçou as alegações do 

executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste 

razão ao reclamado. Isso porque, embora o reclamado tenha sido intimado 

da decisão liminar em 16/05/2017 no Num. 7229249, somente procedeu 

com o cumprimento da mesma em 29/05/2017, conforme se vê do Num. 

7854006. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta pelo executado. Porém, estando flagrante que o valor 

executado a título de astreintes é excessivo, o qual se refere 

exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO 

o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, 

FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar 

enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Assim, 

intime-se a parte executada para pagamento da multa acima fixada. Não 

havendo o pagamento, manifeste-se o exequente o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SIMAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MARQUES PINTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005497-11.2019.8.11.0040 Reclamante: TELMA SIMAL Reclamado: 

LUCINEIA MARQUES PINTADO Vistos etc. Acolho a justificativa 

apresentada. Designe-se nova audiência de conciliação. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004054-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI FERREIRA DOS SANTOS GIMENES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004054-59.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME EXECUTADO: FRANCIELI 

FERREIRA DOS SANTOS GIMENES Vistos etc. Proceda-se com a 

expedição do alvará judicial do valor depositado nos autos, na conta a ser 

indicada pelo exequente. Após, intime-se a parte executada para 

pagamento do saldo remanescente, nos termos requeridos na petição 

retro, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem pagamento, 

manifeste-se o exequente. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005299-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005299-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

interposta intempestivamente, conforme se vê da certidão retro, deixo de 

analisa-la. Sendo assim, cumpra-se, na íntegra, a parte final da decisão de 

Num. 24326664, ou seja, remetendo os autos ao Departamento de 

Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido 

Provimento. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007325-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007325-42.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Diante do disposto no art. 4º, do Provimento nº 11/2017-CM, bem como 

item 3.4 do Anexo II do referido Provimento, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, para elaboração de 

cálculo, com as devidas deduções, devendo, com o retorno do cálculo, 

ser procedida com a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES ROCHA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 213 de 777



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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001655-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO SOARES 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos 

autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007324-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007324-57.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Diante do disposto no art. 4º, do Provimento nº 11/2017-CM, bem como 

item 3.4 do Anexo II do referido Provimento, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, para elaboração de 

cálculo, com as devidas deduções, devendo, com o retorno do cálculo, 

ser procedida com a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIS MAGNO SOBRINHO SANCHES CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000690-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REIS MAGNO SOBRINHO 

SANCHES CUNHA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Trata-se de reclamação proposta por REIS MAGNO SOBRINHO SANCHES 

CUNHA em face de BANCO SANTANDER S.A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

MP709766005282636066, no valor de R$144,74 (cento e quarenta e 

quatro reais e setenta e quatro centavos); b) a condenação do banco 

reclamado a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração dos 

serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com anotação 

de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida pelo 

reclamado, motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

MP709766005282636066, no valor de R$144,74 (cento e quarenta e 

quatro reais e setenta e quatro centavos), ocasionando-lhe danos morais. 

A inicial vem instruída com os documentos constantes no Id. 4917874. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8730642). Devidamente 

citado, o banco reclamado apresentou contestação no Id. 8758740. Em 

síntese, argumenta a existência de relação jurídica, pois a parte 

reclamante promoveu, em 20-01-2015, a contratação do serviço de cartão 

de crédito – Cartão de Crédito VIVO SANTANDER MASTERCARD 

INTERNACIONAL n. 5447317566072102 –, via atendimento telemarketing, 

conforme gravação que instrui a inicial, gerando o Contrato n. 

7097/660052826360. Aduz que a parte reclamante fez uso do referido 

cartão para compras a vista e a prazo, realizando o pagamento das 

respectivas faturas. No entanto, diante da inadimplência da fatura com 

vencimento para o mês de junho-2016, promoveu a inscrição impugnada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Juntou documentos nos Ids. 8758746, 8758756, 8758776, 8758791, 

8758795, 8758801, 8758808, 8758810, 8758816, 8758828, 8758839, 

8758858, 8758862, 8758873 e 8758882. Impugnação à contestação 

encontra-se no Id. 8773882. Em síntese, reforça o alegado na inicial e 

requer a procedência dos pedidos. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

“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. 

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 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.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a contratação 

supostamente realizada pela parte reclamante dos serviços 

representados pelo Contrato n. MP709766005282636066, o qual gerou a 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$144,74 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos). Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se 
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desincumbir do ônus probatório. Inicialmente, verifica-se que a parte 

reclamada juntou aos autos gravação (Ids. 8779119, 8758791, 8758795, 

8758801, 8758808, 8758810, 8758816, 8758828, 8758839, 8758858, 

8758862, 8758873 e 8758882) em que, após a verificação dos seus 

dados pessoais, os quais conferem com aqueles informados na inicial, a 

parte reclamante adere, expressamente, ao serviço de cartão de crédito 

ofertado pela parte reclamada – VIVO SANTANDER MASTERCARD 

INTERNACIONAL, escolhendo, inclusive, data de vencimento (dia 12 de 

cada mês). Ademais, consta no Id. 8758746 faturas que evidenciam o 

histórico de uso do cartão de crédito contratado, inclusive com 

pagamentos realizados pela parte reclamante. Desse modo, comprovada a 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no Contrato n. 

MP709766005282636066, o qual tem por objeto o Cartão de Crédito VIVO 

SANTANDER MASTERCARD INTERNACIONAL nº 5447317566072102, bem 

assim a existência de inadimplemento, não há que se falar em ilicitude da 

inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

poies que evidencia o exercício regular de direito, conforme preleciona o 

art. 188, inciso I, do Código Civil. Importa frisar que responde por perdas e 

danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente 

(CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se 

descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a 

verdade dos fatos. Ao formular pretensão alterando, de forma maliciosa, a 

verdade dos fatos – existência de contratação de serviços ofertados pela 

empresa reclamada –, o reclamante incorreu em litigância de má-fé, 

reforçada pelo pedido de desistência da pretensão após a apresentação 

dos documentos que demonstram a efetiva contratação. Desse modo, o 

reclamante deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% 

(cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os 

honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos 

do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 

80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 05 (cinco) URHs, considerando-se 

as modulares previstas no art. 85, §8º, do CPC, assim como a tabela de 

honorários da OAB/MT. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Custas e 

honorários advocatícios conforme estabelecido (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

11 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002399-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002399-52.2018.8.11.0040 

ITAU UNIBANCO S/A ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente, bem 

como com a baixa da penhora realizada via Renajud. Quanto ao valor 

bloqueado nos autos, após a vinculação do mesmo, proceda-se com a 

restituição ao executado. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso 

/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 581457-P / 2020 Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1002399-52.2018.811.0040 

Requerente: BANCO ITAUCARD S/A Advogado: BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO Requerido: ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS 

Advogado: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS Beneficiário: BANCO 

ITAUCARD S/A Conta Judicial 4700109252206 Valor: R$ 2.511,55 (dois mil 

e quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) Autorizado: ITAU 

UNIBANCO S.A. CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04 Data de Emissão: 

24/01/2020 Titular Conta ITAU UNIBANCO S.A. CPF/CNPJ Titular Conta 

60.701.190/0001-04 Banco Agência Conta 341 - Itaú Unibanco S.A. 1000 

450237 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura RENAJUD - Restrições Judiciais 

Sobre Veículos Automotores Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 

24/01/2020 - 10:51:38 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do 

processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO - MT Órgão Judiciário 

SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do 

Processo 10023995220188110040 Juiz que Ordenou a Retirada da 

Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO 

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10023995220188110040 Órgão 

Judiciário : SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário 

Restrição Inclusão da Restrição OAT3636 MT DAFRA/TVS APACHE RTR 

150 ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS TRANSFERENCIA 05/09/2019

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011193-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR J. ROSA SCHIRRMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 8011193-45.2015.8.11.0040 

GUIDO JOSE WALKER EIRELI GILMAR J. ROSA SCHIRRMANN Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais de 04 anos 

sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, estando o 

executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. Outrossim, 

o pedido formulado pelo exequente na petição retro não se encontra no rol 

de possibilidade de Indisponibilidade de Bens, via CNIB, fixado pelo CNJ 

(https://indisponibilidade.org.br/legislacao). Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se 

com a baixa da penhora realizada via Renajud. Após, arquive-se. 

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: 1003969-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003969-39.2019.8.11.0040 

MARCELO BRIZOLA LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Expeça-se 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARCELO 

BRIZOLA Reclamado: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Processo nº. 1005520-54.2019.8.11.0040 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. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003969-39.2019.8.11.0040 

MARCELO BRIZOLA LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Expeça-se 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003969-39.2019.8.11.0040 

MARCELO BRIZOLA LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Expeça-se 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003969-39.2019.8.11.0040 

MARCELO BRIZOLA LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Expeça-se 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217690 Nr: 8508-65.2019.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSICLEIA PEREIRA GUIMARÃES, JULIANA DE 

OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Impulsiono os presentes autos para intimar o ilustre advogado Dr. Walter 

Djones Rapuano para que apresente defesa prévia, conforme prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 212971 Nr: 5521-56.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR DE ROSSI, VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Carta Precatória n.º 5521-56.2019.811.0040 (Código 212971)

VISTO/DD.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de CHAPECÓ-SC, 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 

27/02/2020, com início às 13:30 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, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 208888 Nr: 2819-40.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DAPONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MALINSKI - 

OAB:18.183

 VISTO/RM.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de Itaituba - PA, 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 

27/02/2020, com início às 14:10 hs, 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, 02 de setembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 216788 Nr: 7949-11.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIUS LIRA - 

OAB:80299

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 7949-11.2019.811.0040 Código: 216788

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de MANGUEIRINHA - PR, 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 15:30 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.: 216855 Nr: 7990-75.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOMAR CHAVES DINARTE, DELVIR CHAVES 

DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 7990-75.2019.811.0040 Código: 216855

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 14:00 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.: 217725 Nr: 8526-86.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAROLINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Milano Jordano 

Silva - OAB:16053

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 8526-86.2019.811.0040 Código: 217725

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 13:40 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.
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ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218422 Nr: 8931-25.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIVANI RIMOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 8931-25.2019.811.0040 Código: 218422

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de FELIZ NATAL - 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 15:00 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, 11 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 207327 Nr: 1814-80.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA SILVA 

DAMASCENO - OAB:21.313, SÓCRATES MOTA MARTINS - OAB:20916

 Processo: 1814-80.2019.811.0040 Código: 207327

VISTOS/JJ

Considerando o Ofício de fl. 39, em que consta que o Sd PM Gilvan Nunes 

de Faria pertence a Base Ciopaer, assim não sendo intimado para a 

audiência anteriormente aprazada, redesigno a audiência para o dia 

28/02/2020, às 10h50min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173226 Nr: 5288-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWSS, DSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217808 Nr: 8572-75.2019.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARDI PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO VALDEVINO DA 

SILVA - OAB:88.410PR

 Certifico e dou fé que, consultando o Sistema Apolo, verifiquei que o 

indiciado, embora devidamente intimado das decisões (fls. 27), até o 

presente momento, não compareceu nos presentes autos para informar e 

justificar suas atividades, bem como, ainda não foi apresentado 

comprovante do pagamento da fiança acordada como condição para sua 

soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 220551 Nr: 131-71.2020.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON MAGRINELLI - 

OAB:18796

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 131-71.2020.811.0040 Código: 220551

VISTO/EP.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de MARINGÁ-PR, 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 10:25 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, 20 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 211777 Nr: 4727-35.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL NEVES JUNIOR - 

OAB:20.323

 Processo: 4727-35.2019.811.0040 (código 211777)

VISTOS/RM.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 12/11/2019, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do 

(a/s) advogado (a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o (a/s) testemunha (a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória.
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Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144280 Nr: 1004-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDI DA SILVA, CLEMARCOS CLAYTON 

IZAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT

 Certifico e dou fé que procedo a INTIMAÇÃO do advogado RAFAEL 

ESTEVES STELLATO OB/MT 10.825 a fim de retirar sua certidão de 

honorários, no prazo mais breve possível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217584 Nr: 8432-41.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MICHEL HEINTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DNAIEL CARVALHO 

LEPREVOST - OAB:

 Processo: 8432-41.2019.811.0040 Código: 217584

VISTOS/JJ

Considerando o oficio de nº 061/2019, onde consta que a Promotora de 

Justiça e sua substituta legal estarão na comarca de Cuiabá em 

convocação para participar de Treinamento junto ao GAECO/Capital, bem 

como do “XX Encontro Estadual do Mnistério Público do Estado de Mato 

Grosso” no período de 10 a 13 de dezembro deste mesmo ano, resta por 

prejudicada a audiência anteriormente aprazada, assim, redesigno o ato 

para o dia 28/02/2020, às 09h40min.

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.: 216792 Nr: 7953-48.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16.842/MT

 Processo: 7953-48.2019.811.0040 Código: 216792

VISTOS/JJ

Considerando o oficio de nº 061/2019, onde consta que a Promotora de 

Justiça e sua substituta legal estarão na comarca de Cuiabá em 

convocação para participar de Treinamento junto ao GAECO/Capital, bem 

como do “XX Encontro Estadual do Mnistério Público do Estado de Mato 

Grosso” no período de 10 a 13 de dezembro deste mesmo ano, resta por 

prejudicada a audiência anteriormente aprazada, assim, redesigno o ato 

para o dia 28/02/2020, às 10h20min.

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.: 192887 Nr: 5751-35.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOUZA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 5771-35.2018.811.0040 Código: 192887

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de PONTES E LACERDA - 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 14:30 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.: 215821 Nr: 7337-73.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PROCHNOW WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 7337-73.2019.811.0040 Código: 215821

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de CUIABÁ - 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 15:20 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.: 199048 Nr: 9132-51.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA FERREIRA, ANDREZA MAIARA 

MIRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269/B

 Processo: 9132-51.2018.811.0040 Código: 199048

VISTOS/JJ

Considerando a certidão de fl. 19 e a petitória de fl. 21/22, em que consta 

que a testemunha não foi localizada, assim, prejudicando a audiência 

anteriormente aprazada, devido a ser caminhoneiro e estar em viagem. 

Diante do exposto, redesigno a audiência para o dia 28/02/2020, às 

10h30min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217132 Nr: 8158-77.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 Processo: 8158-77.2019.811.0040 Código: 217132

VISTOS/JJ

Considerando o oficio de nº 061/2019, onde consta que a Promotora de 

Justiça e sua substituta legal estarão na comarca de Cuiabá em 

convocação para participar de Treinamento junto ao GAECO/Capital, bem 

como do “XX Encontro Estadual do Mnistério Público do Estado de Mato 

Grosso” no período de 10 a 13 de dezembro deste mesmo ano, resta por 

prejudicada a audiência anteriormente aprazada, assim, redesigno o ato 

para o dia 28/02/2020, às 16h30min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 211384 Nr: 4451-04.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDAIR AZOMARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21011/O

 Processo: 4451-04.2019.811.0040 Código: 211384

VISTOS/JJ

Considerando o Ofício n.º 2.215/2019-PRES, em que este magistrado foi 

convocado para a inspeção nos setores administrativos e judiciais da 

Justiça comum estadual de segundo grau de jurisdição do Tribunal do 

Estado de Mato Grosso (TJMT) e serventias extrajudiciais de Mato Grosso 

pelo Tribunal de Justiça entre os dias 06 e 10 de dezembro deste ano, 

resta por prejudicada esta audiência anteriormente aprazada para esta 

data, assim, redesigno o ato para o dia 28/02/2020, às 16h40min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 212686 Nr: 5316-27.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SIMILLI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB: MT - 

3821E

 Processo: 5316-27.2019.811.0040 Código: 212686

VISTOS/JJ

Considerando o Ofício n.º 2.215/2019-PRES, em que este magistrado foi 

convocado para a inspeção nos setores administrativos e judiciais da 

Justiça comum estadual de segundo grau de jurisdição do Tribunal do 

Estado de Mato Grosso (TJMT) e serventias extrajudiciais de Mato Grosso 

pelo Tribunal de Justiça entre os dias 06 e 10 de dezembro deste ano, 

resta por prejudicada esta audiência anteriormente aprazada para esta 

data, assim, redesigno o ato para o dia 28/02/2020, às 17h10min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 220832 Nr: 363-83.2020.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASCIMENTO NETO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 363-83.2020.811.0040 Código: 220832

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de NOVA MUTUM - 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 

20/02/2020, com início às 16:00 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, 23 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314549 Nr: 14360-25.2019.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:OAB/MT 23.683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por meio da petição de fl. 45 a parte autora informa que a parte 

demandada promoveu a entrega amigável do bem objeto dos autos, 

oportunidade em que fez alusão a documento que estaria anexo à referida 

peça, sem, no entanto, juntá-lo.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 
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promover a juntada do documento mencionado à fl. 45, que se refere à 

entrega amigável do bem.

Destarte, constam nos autos duas certidões de conteúdo contraditório, 

juntadas pela Oficiala de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, referentes ao 

cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação expedido à fl. 

26.

Logo, INTIME-SE a Oficiala Ana Carolina Moggi Soares para, no prazo de 

15 dias, esclarecer qual das certidões deve prevalecer (fls. 32/32-verso 

ou fl. 37-verso).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281677 Nr: 10377-52.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE GOMES DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.DECLARO, assim, 

extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da 

sentença/acórdão e da respectiva certidão de trânsito em julgado para os 

autos da execução. Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - 

OAB:OAB/RJ 177.509, RAFAEL PIMENTA - OAB:OAB/RJ 142.307, 

YASMIN PAIVA - OAB:OAB/RJ 220.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630/PR, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Vistos. (...) Logo, INDEFIRO o pleito em questão. Posto isso, não cumprida 

a determinação proveniente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme assentado à fl. 574, o cônjuge supérstite 

Aparecida Brunetta passa, doravante, a representar provisoriamente o 

espólio. CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a representante provisória 

do espólio possui advogado devidamente constituído nos autos. Após, 

sem prejuízo do andamento do feito, INTIME-SE a aludida representante 

provisória, pessoalmente ou por seu digno advogado, se tiver, para que 

tome ciência de sua condição, pugnando o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito. (...) Posto isso, como já assentado no ato 

judicial de fls. 559/560-verso, INTIME-SE o digno advogado Sergio Antonio 

Meda, representante do espólio de Henrique João Brunetta, para que, no 

prazo de 15 dias, regularize, nos presentes autos, a representação do 

espólio de Henrique João Brunetta, como determinado à fl. 379, sendo 

certo que o herdeiro (já falecido) Antônio Brunetta (em relação ao espólio 

de Henrique João Brunetta) deverá ser representado pelo espólio e 

respectivo inventariante. Na oportunidade, deverá ser expressamente 

ratificada a petição de fls. 528/528-verso, sob pena de não conhecimento 

do aludido requerimento. Uma vez regularizada sua representação, com a 

juntada das respectivas procurações outorgadas pelos herdeiros de 

Henrique João Brunetta, ou mesmo se permanecer inerte, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor para a retificação do polo passivo da demanda, 

passando a constar o espólio de Antonio Brunetta representado por 

Aparecida Brunetta. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110837 Nr: 1065-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, 

Kellen Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, Luciana 

Esteves Marrafão - OAB:26346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para exercerem o contraditório e 

manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da petição e documentos 

de fls. 293/307, pugnando o que de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162160 Nr: 13304-64.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, ESPOLIO DE NEIVA 

MARIA CAMARGO BORGES, JULIO CELSO CAMARGO BORGES, 

ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO CAMARGO BORGES, 

JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 13304-64.2013.811.0055

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: MANOEL FERREIRA COSTA

PARTE REQUERIDA: JULIO ARAUJO BORGES e ESPOLIO DE NEIVA MARIA 

CAMARGO BORGES e JULIO CELSO CAMARGO BORGES e ORESTES 

JOSÉ CAMARGO BORGES e AURELIO CAMARGO BORGES e JURALICE 

CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Aurelio Camargo Borges, Cpf: 

86054392972, Rg: 2126700 SESDC SC Filiação: , brasileiro(a),

Requerido(a): Espolio de Neiva Maria Camargo Borges Filiação: Celso 

Vieira de Camargo e Alice Vieira de Melo, data de nascimento: 22/03/1943, 

brasileiro(a), natural de Lages-SC, casado(a),

Requerido(a): Julio Celso Camargo Borges, Cpf: 44351550953, Rg: 

39133818 SSP SC Filiação: , brasileiro(a),

Requerido(a): Juralice Camargo Borges Ribeiro Rodrigues, Cpf: 

02494058902, Rg: 34860592 SSP SC Filiação: , brasileiro(a).

ENDEREÇO: TODOS EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO

FINALIDADE: Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:
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1) Valor de R$ 645,70 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 691,11 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 23 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168004 Nr: 8378-06.2014.811.0055

 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: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.CUMPRA-SE a decisão 

de fls. 303/303-verso.No mais, diante da petição de fls. 313/313-verso, 

DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandada junte os 

documentos solicitados, consignando que, conforme já assinalado na 

decisão de fls. 303/303-verso, caso não apresentados os documentos 

pelo Banco, o Perito Judicial deverá elaborar o cálculo tomando como 

verdadeiros os fatos sustentados pela parte autora no que tange aos 

pontos que seriam esclarecidos pelos aludidos documentos.INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255384 Nr: 20942-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE 

GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Vistos.

A teor da certidão de fl. 240, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, recolher a diligência do oficial de justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de constatação de fls. 235/235-verso, sob pena de 

extinção.

 Com o recolhimento, CUMPRA-SE o referido mandado.

Após o fiel cumprimento, CONCLUSOS para a análise do pedido de 

impenhorabilidade e da impugnação acerca da avaliação do imóvel, 

formulados pela parte executada, assim como das respectivas 

impugnações realizadas pela parte exequente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274252 Nr: 4434-54.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RONCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JULIO CESAR DALMOLIN - OAB:25162/PR, MARCIA L. 

GUND - OAB:PR 29734

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, especificar as 

diligências a serem realizadas para o regular prosseguimento do feito, haja 

vista que somente fora juntado o cálculo atualizado da dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229836 Nr: 18308-77.2016.811.0055

 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: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, DEVENDO ser 

os valores CORRIGIDOS monetariamente pelo INPC desde a emissão das 

cártulas , bem como ACRESCIDOS dos juros de mora de 1% ao mês a 

partir da primeira apresentação dos títulos (artigo 52, inciso II, da Lei de 

Cheque) .CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo 

judicial.CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte demandada, conforme 

requerido à fl. 145, já que não se tem qualquer elemento de convicção que 

deponha contra a gratuidade.Nesse ponto, muito embora se depare com a 

sua irresignação, a parte autora deixou de trazer aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a suficiência de recursos da parte 

demandada. Ou seja, não se depara com qualquer informação capaz de 

afastar a hipossuficiência declarada, já que essa é presumida, não 

havendo, por ora, nada que impeça a concessão do beneplácito, que 

assim se dará.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 12307-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO 

MIRANDA, APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:OAB/MS 9916-B, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - 

OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:24.895-PR

 Vistos.

Conceição Alves Miranda opôs os embargos declaratórios às fls. 
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233/235-verso em face do despacho que determinou a intimação das 

partes para a especificação de provas (fl. 231), alegando, em suma, que 

fora contraditório.

De início, é preciso dizer não cabem embargos de declaração contra mero 

despacho, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC.

Depois, ainda que fosse o caso, não se vislumbra qualquer vício no teor 

do referido despacho. Afinal, apenas deu oportunidade às partes para 

que indicassem as provas que pretendiam produzir, em consonância à 

decisão de fls. 222/230-verso, que anulou a sentença, justamente, por 

considerar que houve cerceamento do direito de defesa, tanto que fez 

consignar:

 “Logo, ante o flagrante cerceamento do direito de defesa, 

consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem 

prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de 

produção de provas e forçoso a anulação da sentença invectivada.” (fl. 

229)

Então, oportunizar a especificação de provas pelas partes é a opção que 

se mostra mais acertada, no momento, a fim de se evitar nova nulidade.

Ante o exposto, NÃO RECEBO os presentes embargos declaratórios ante 

a impropriedade da via eleita.

No mais, considerando que a mera oposição do recurso não suspende, 

por si só, as decisões impugnadas, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara 

acerca da especificação de provas pela parte demandada.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291866 Nr: 18521-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, WANESSA 

CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 145, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 148-verso/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292046 Nr: 18653-72.2018.811.0055

 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: ERIKA SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, EMERSON ROBESON FRANCO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 (...)Sem delongas, considerando que as testemunhas arroladas pela parte 

autora residem na Comarca de Nova Mutum/MT e que os demandados 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e Emerson Robeson Franco 

também arrolaram testemunha residente na referida comarca, tendo em 

vista o princípio da economia processual, não há porque redesignar a 

solenidade ora marcada se as testemunhas podem ser inquiridas pelo 

juízo de Nova Mutum/MT em uma única ocasião. De toda sorte, a 

testemunha residente fora da terra não pode ser compelida a se deslocar 

até o Juízo processante para prestar o respectivo depoimento, pois é de 

direito que seja inquirida no seu domicílio. O acenado deslocamento 

somente se dará de forma espontânea pela própria testemunha, de modo 

que, como já dito, escapada dos limites do ordenamento jurídico a sua 

intimação para que se desloque até a sede da Comarca para prestar o 

correlato depoimento(...)Logo, DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas 

Edineia Pereira Paulo, Tatiane de Almeida Martins, Eliane Antonia Paulo, 

Ueslaine Cristina Alves de Morais e Edmar José de Souza à Comarca de 

Nova Mutum/MT, nos endereços indicados à fl. 277 e fl. 282.Ainda, 

DEPREQUE-SE a oitiva de Paulo Reolon à Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, no endereço indicado à fl. 282-verso, bem como de José 

Ribamar Siqueira Fernandes à Comarca de Monção/MA, no endereço 

indicado à fl. 282-verso. No mais, considerando que as partes requereram 

a colheita de depoimento pessoal, MANTENHO a data da audiência de 

instrução e julgamento, designada para o dia 05/02/2020, às 14h00min. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297797 Nr: 23051-62.2018.811.0055

 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: CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ NAVARRO SANCHES 

FILHO, IZABEL NAVARRO SANCHES, ESPOLIO DE BENEDITA NAVARRO 

SANCHES DA SILVA, NEUSA DA SILVA MATIAS, ELIZA NAVARRO 

DUARTE, JOSE APARECIDO DA SILVA, CARLOS GERALDO DA SILVA 

NETO, NEUSO GERALDO DA SILVA, LAÉRCIO GERALDO DA SILVA, 

OSMAR GERALDO DA SILVA, MÁRCIA DA SILVA, JOSÉ MARIA 

GERALDO DA SILVA, SOLANGE SILVA SANTOS, CELSO GERALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DA SILVA MENOLI - 

OAB:26849/O

 Vistos. (...)Diante desse cenário, ADOTO as seguintes providências: I- 

DISPENSO a audiência de conciliação. II- No que tange à herdeira Eliza 

Navarro Duarte, considerando que a correspondência encaminhada no 

endereço apontado à fl. 52 retornou com a justificativa: “não procurado” 

(fl. 90), as diligências para sua citação deverão ser realizadas por Oficial 

de Justiça, na forma do art. 247, inciso IV, do CPC. Dessa feita, 

PROMOVA-SE a citação pessoal de Eliza Navarro Duarte: Rua Ariquemes, 

n. 1.161, Setor 02, Buritis-RO, CEP: 76.880-000 para apresentar resposta 

no prazo legal, sob pena de revelia. III-) INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, esclarecer se existe inventário em curso, em nome de 

Espólio de Benedita Navarro Sanches da Silva, juntando, para tanto, a 

certidão de óbito e o respectivo termo de inventariante. (...) IV-) Sem 

prejuízo da determinação anterior, visando à celeridade processual, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se existe inventário em curso em 

nome de Espólio de Benedita Navarro Sanches da Silva. V-) Na mesma 

senda, pelo princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, 

INTIME-SE José Navarro Sanches Filho para que, sabendo, no prazo de 15 

dias, informe o endereço atualizado dos herdeiros ainda não citados, 

apontados no item II. VI-) Sem prejuízo das determinações anteriores, 

INTIMEM-SE os herdeiros já citados (José Navarro Sanches Filho, Izabel 

Navarro Sanches e Neuso Geraldo da Silva) para, no prazo legal, 

apresentarem resposta, sob pena de revelia. Por fim, considerando o 

visível equívoco, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição a 

fim de que passe a constar no polo passivo da demanda: “Espólio de José 

Navarro Sanches”, ao invés de Espólio de José Navarro Sanches Filho, 

incluindo-se o herdeiro José Navarro Sanches Filho como representante 

do espólio. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 302663 Nr: 4554-63.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI 

- OAB:25224/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando a certidão de fl. 50, bem como a dicção do art. 701, 

§ 2º, do CPC, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial 

quando a parte demandada deixa de oferecer embargos, sendo que, 
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diante da inércia, o mandado inicial converte-se em mandado executivo 

automaticamente, sem necessidade de manifestação judicial. Com efeito, 

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, para a fase de conhecimento. INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado, com a incidência dos honorários ora fixados e das custas 

processuais. Após, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. Transcorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se 

ainda não incluída no cálculo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 305351 Nr: 7026-37.2019.811.0055

 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: LHDSG, CLEYTON SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 5.000,00 para a parte autora, a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso 

(Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).Considerando a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas e custas 

processuais, que deverá ser rateada igualmente entre as partes, contudo, 

condenação essa suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC.Tendo em vista que a parte demandada não possui 

advogado constituído, somente a parte autora será beneficiada com os 

honorários advocatícios, razão porque, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de 5% (50% do mínimo de 10%, por conta da sucumbência 

recíproca) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. No 

mais, verifico desnecessária a juntada do Termo Circunstanciado que 

tramita no JECrim desta urbe (Código n. 298027), uma vez que ora já se 

deu o julgamento da demanda, de modo que se mostrou desnecessária 

para a formação da convicção. Desse modo, INDEFIRO o pleito do 

“Parquet”.Declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312661 Nr: 12758-96.2019.811.0055

 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: MARIA DONIZETE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque RATIFICO a 

liminar de fls. 14/15-verso e CONDENO a parte demandada ao pagamento 

da quantia de R$ 9.980,00, a título de indenização por danos morais à 

parte autora, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (08/03/2018 – considera-se a data do 

trânsito em julgado da sentença que reconheceu a remissão como a do 

evento danoso, pois a partir dali tornou-se indevida a negativação) e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO 

a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito 

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

CIÊNCIA à DPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313447 Nr: 13440-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL EVARISTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em 

que recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão.

 Após, CONCLUSOS para o saneamento do feito, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313993 Nr: 13870-03.2019.811.0055

 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: DNPM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL, LAUDELINO PATRICIO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN ROCHA - OAB:OAB/MT 

22.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar 

sua qualificação, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314096 Nr: 13957-56.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 87, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Decorrido o prazo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informarem se houve composição amigável, ocasião em que deverão 

apresentar a minuta de acordo, devidamente assinada pelas partes e seus 

respectivos advogados, ou pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 316430 Nr: 15939-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO, 
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RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 110, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias 

para a parte exequente manifestar sobre a petição de fls. 72/106, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 317769 Nr: 17058-04.2019.811.0055

 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: KELY MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS, LAERCIO 

JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO 

PROFFISSIONAL DO BRASIL 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: ANA PAULA MÜLLER - 

OAB:48669

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque RATIFICO a 

liminar de fls. 14/15-verso e CONDENO a parte demandada ao pagamento 

da quantia de R$ 9.980,00, a título de indenização por danos morais à 

parte autora, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (08/03/2018 – considera-se a data do 

trânsito em julgado da sentença que reconheceu a remissão como a do 

evento danoso, pois a partir dali tornou-se indevida a negativação) e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO 

a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito 

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

CIÊNCIA à DPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322431 Nr: 20694-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, RODRIGO CALETTI 

DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Por outro 

lado, a parte embargante requer que seja deferido o parcelamento das 

custas.Sem delongas, vale dizer que o parcelamento envolve situação 

excepcional condizente à capacidade econômica da parte, cenário esse 

não visualizado nos autos, sendo certo que o pleito em questão não veio 

lastreado com qualquer documento capaz de referendar esse tratamento 

diferenciado, de modo que, INDEFIRO o pleito em questão.Logo, INTIME-SE 

a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judicial, bem como das custas de distribuição e 

contadoria, sob pena de extinção anômala.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323021 Nr: 21074-98.2019.811.0055

 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: EDUARDO OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Huppes de Melo 

Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Certifico que a contestação de fls. 42/71 foi apresentada dentro do prazo 

legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 324513 Nr: 22198-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Por outro 

lado, a parte embargante requer que seja deferido o parcelamento das 

custas.Sem delongas, vale dizer que o parcelamento envolve situação 

excepcional condizente à capacidade econômica da parte, cenário esse 

não visualizado nos autos, sendo certo que o pleito em questão não veio 

lastreado com qualquer documento capaz de referendar esse tratamento 

diferenciado, de modo que, INDEFIRO o pleito em questão.Logo, INTIME-SE 

a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judicial, bem como das custas de distribuição e 

contadoria, sob pena de extinção anômala.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329671 Nr: 26017-61.2019.811.0055

 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: SANDRA GIOVANA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A, DELBER DA SILVA MOURA, 

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da existência de coisa 

julgada em relação à demandada Via Varejo S/A, haja vista os 

documentos de fls. 53/60.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331026 Nr: 704-64.2020.811.0055

 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: PATRICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AO MPE, com urgência.

Após, CONCLUSOS, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 308193 Nr: 9279-95.2019.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFDSL, QFBS, MFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Vistos.

Ante a informação retro, retifico a decisão de fls. 41/42, para tanto, 

DETERMINO a remessa dos autos à Comarca de Barra do Bugres.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112043 Nr: 2234-89.2009.811.0055

 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: ELMA MARIA LEITE DA CRUZ, NELSON LUIZ DA CRUZ 

JUNIOR, DEISY MICHELLI LEITE DA CRUZ, TMLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON LUIZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 392, 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313943 Nr: 13843-20.2019.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Solange da Silva Lima, DECLARANDO-O incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais 

sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Salete Mendonça da 

Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314118 Nr: 13978-32.2019.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAMD, EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sr. Eduardo Augusto Mendes Damasceno, DECLARANDO-O 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Elizangela Mendes, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento do interditando, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152361 Nr: 999-48.2013.811.0055

 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: MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Marcela de Souza Garcia Sguarezi, analista 
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judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição do Sr. Roberto Campos, DECLARANDO-O incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, 

quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – SUBSTITUO a curatela provisória do interditando e por 

consequência, NOMEIO-LHE como curadora definitiva a Sra. Patrícia da 

Costa Campos, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada 

em audiência. As partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre 

a presente sentença no registro civil das pessoas naturais desta cidade e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. 

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Expeça-se o termo de curatela provisória e após o trânsito em julgado, 

expeça-se o termo de curatela definitiva, arquivando-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 325081 Nr: 22633-90.2019.811.0055

 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: CAMILA APARECIDA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), podendo ser 

revogado a qualquer tempo.

Analisando o presente feito, verifico que não restou aportado aos autos 

documentos que demonstrem a negativa da Secretaria de Gestão do 

Estado de Mato Grosso e do MTPREV, no que diz respeito ao fornecimento 

de informações e levantamento de valores eventualmente existentes a 

título de verbas remuneratórias em nome do de cujus Ademir Monteiro.

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

aportar aos autos os documentos acima mencionados.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 299424 Nr: 156-73.2019.811.0055

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/05/2020, às 15h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

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

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

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

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

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296242 Nr: 21969-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS, JSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élio Miguel da Silva - 

OAB:24.594/0, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 74/75, para tanto, DETERMINO:

I – INTIME-SE a parte executada, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentar remanescente, no valor de 18,42 (dezoito 

reais e quarenta e dois centavos), sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

II - OFICIE-SE a fonte pagadora da parte executada Premier Moveis 

Planejado, para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo executado, a título de alimentos em favor da filha Geovana 

Costa Silva, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a ser depositado na conta bancária da menor, conta 00031714-0, 

operação 013, agência 2086, Caixa Econômica Federal.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281341 Nr: 10085-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDOZ, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 60, a parte exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 61).

Desta forma, considerando o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, 

preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Assim, tendo em vista o adimplemento do débito alimentar, a extinção do 

feito por cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando o princípio da sucumbência, condeno a parte executada ao 

pagamento de custas e honorários, fixando estes em 10% do valor da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 227 de 777



causa, nos termos do art. 85, § 1°, do CPC.

Proceda ainda o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido nos autos.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278602 Nr: 7913-55.2018.811.0055

 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: WMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição do Adriano Wigder Nascimento de Almeida., 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Wilma Maria 

do Nascimento, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da interditada. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259205 Nr: 24203-82.2017.811.0055

 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: RMDSM, PAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição do 

Sr. Pedro Alves Menezes, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, a fim de 

gerir atos financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o 

artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. II – 

NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Ramona Manoelina dos Santos Menezes, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se competente termo de curatela definitiva. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261606 Nr: 26075-35.2017.811.0055

 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): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor desta comarca, para que 

proceda com a atualização do débito constante nos autos.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181664 Nr: 23761-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DXDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do (a) autor (a), para que 

possa providenciar a retirada do Termo de Curador Definitivo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145502 Nr: 5186-36.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMPM, SGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO ALMEIDA MARTINS, brasileiro(a), 

casado(a), eletricista, Telefone 66 3552 1849. atualmente em local incerto 

e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a penhora de FGTS no importe de R$ 

6.739,89 (seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove 

centavos), conforme decisão judicial abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: (...) Posto isso:I - Proceda-se com a juntada aos autos 

das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores 

e de restrições de veículos com as respostas. II - OFICIE-SE os órgãos 

restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome 

do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude do 

débito alimentar do presente feito.III - EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC. IV - OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.V - Em caso de penhora de FGTS, 

intime-se a parte executada por meio de edital, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação.VI - Caso a parte executada não apresente 

irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se 

alvará para o levantamento do valor em favor da parte exequente.VII – 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção, em favor da 

exequente, dos bens descritos na busca do Renajud a seguir juntada.VIII – 

INTIME-SE a parte exequente, para querendo, manifestar-se, no prazo 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, Marcela de Souza 

Garcia Sguarezi, digitei.

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2019

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20016 Nr: 3231-19.2002.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: IADOH, AI, GH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:, HELENILDA 

GOMES BESSA - OAB:4881-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3231-19.2002.811.0055

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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 REQUERENTE: IDALIA ALVES DE OLIVEIRA HIDELBRANDO e 

APARECIDO ILDEBRANDO e GENERCI HILDEBRANDO

PARTE REQUERIDA: APARECIDA HIDELBRANDO

NOTIFICANDO (A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/10/2002

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

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.Trata-se de Ação de Modificação de Curador 

formulada por Aparecido Ildebrando e Generci Hildebrando em favor da 

interditada Aparecida Hildebrando, todos devidamente qualificados nos 

autos. Alega em síntese, que a Sra. Aparecida Hildebrando foi interditada 

no ano de 2003 através de sentença proferida nos autos (fls. 29/31), 

nomeando como curadora a genitora Sra. Idália Alves de Oliveira 

Hildebrando. Ocorre que a curadora veio a óbito no ano de 2017 (certidão 

de fl. 61), tornando imprescindível a modificação da curatela. Insta 

consignar, que os requerentes são irmãos da interditada, possuindo 

legitimidade para a propositura da presente ação. Assevera que a 

interditada possui deficiência mental desde o nascimento, motivo que 

ensejou a lide. A Sra. Aparecida Hildebrando é beneficiária de auxílio junto 

ao INSS e precisa do termo de curatela para a realização dos 

procedimentos necessários ao recebimento do benefício. Deste modo, 

requer a modificação da curatela, em favor da interditada a Sra. Aparecida 

Hildebrando, nomeando como curadores os requerentes Srs. Aparecido 

Ildebrando e Generci Hildebrando.Com a petição vieram os documentos de 

fls. 52/66.À fl. 67, convertida a ação em Modificação de Curatela. O 

Ministério Público pugnou pela realização do estudo psicossocial, á fl. 68. 

Juntada de Relatório psicossocial, fls. 70/72. O Ministério Público manifesta 

favorável ao pedido, fls. 73/73v.É o breve relato. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Modificação de Curador formulada por Aparecido 

Ildebrando e Generci Hildebrando em favor da interditada Aparecida 

Hildebrando, objetivando a substituição da curadoria da interditada. 

Conforme depreende dos autos, a Sra. Idália Alves de Oliveira Hildebrando 

ajuizou a presente demanda em favor da Sra. Aparecida Hildebrando, sua 

filha, em virtude do quadro patológico de deficiência mental. Imperioso 

ressaltar que a Sra. Idália Alves de Oliveira Hildebrando sempre prestou 

os cuidados necessários à condição da interditada. Ocorre que após o 

falecimento da genitora, a Sra. Aparecida Hildebrando, passou a residir 

com o irmão, Sr. Aparecido Ildebrando, sendo cuidada também, pela família 

extensa. Insta registrar, que o relatório psicossocial constante às fls. 

70/72 concluiu que a interditada está satisfeita e adaptada aos cuidados 

dos requerentes. Com efeito, vejo que se trata de substituição do encargo, 

deste modo, nos termos do art. 747, inciso II, CPC, verifica-se o rol dos 

legitimados a exercer a curatela, sendo certo que os irmãos encontram-se 

no disposto do artigo. Nesse sentido, também é o entendimento 

jurisprudencial trazido à colação: AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 

EXERCIDA ANTERIORMENTE PELA IRMÃ DA CURATELADA. PROVA DOS 

AUTOS QUE INDICA UMA MELHOR ADAPTAÇÃO DAQUELA COM O PAI. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU A CURATELA. MELHOR 

INTERESSE DA INCAPAZ. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70036137701, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 10/06/2010) Diante do exposto, 

observando os documentos aportados (fls. 52/66), estudo psicossocial 

(fls. 70/72) e parecer ministerial (fls. 73/73v), vejo que o pedido merece 

acolhimento. Dispositivo. Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes Sr. 

Aparecido Ildebrando e Sr. Generci Hildebrando, modificando a curatela 

para nomeá-los como curadores da Sra. Aparecida Hildebrando, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do NCPC. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

Eu, Isabelle V. Rigui, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 18 de novembro de 2019.

Marcos Ediones Bertholdi

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320205 Nr: 18889-87.2019.811.0055

 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: JDSE, JDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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Sentença:DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Juscelia de Souza Ermita, DECLARANDO-O incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais 

sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Josélia de Souza Ermita, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320752 Nr: 19375-72.2019.811.0055

 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: NRF, OR, NRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:18997/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Nilda Rodrigues de Oliveira e Sr. Oraci Rodrigues, 

DECLARANDO-O incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e 

econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, 

ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a 

Sra. Neireide Rodrigues Fernandes, qualificada nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317972 Nr: 17227-88.2019.811.0055

 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: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sr. Dernival Rocha dos Santos, DECLARANDO-O incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais 

sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Maria José da Silva, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento do interditando, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318073 Nr: 17302-30.2019.811.0055

 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: GESILENE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRA JOSÉ FERNANDES

 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:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Delmira José Fernandes, DECLARANDO-O incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais 
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sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Gesilene Fernandes, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315886 Nr: 15487-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSC, JVCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:17.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(... DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sr. João Victor Campos de Arruda, DECLARANDO-O incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, 

quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Greiziela da Silva 

Campos, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento do interditando, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316050 Nr: 15615-18.2019.811.0055

 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: MJMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade 

precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, cuidando de 

tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam 

dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui melhores 

condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) 

(destaque nosso) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger sua vida civil sozinho, uma vez que o laudo 

médico de fls. 15/17 e estudo psicossocial de fls. 26/27 afirmam que este 

apresenta síndrome de Guillain Barré, motivo pelo qual necessita da 

presença de terceiros ou familiares como cuidador. Assim, vejo o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse sentido é a 

jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 

DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53). Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 
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limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”. 

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição do 

Sr. Julião Rudes, DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração, a fim de gerir atos 

financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 

1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro.II – NOMEIO-LHE a 

curadora a Sra. Maria José Mariano Rudes, qualificada nos autos, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo 

recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. 

III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das 

pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento do interditando, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306258 Nr: 7745-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - OAB:, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sr. Roberto Luppi, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, a fim de 

gerir atos financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o 

artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. II – 

NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Clotilde Beatriz Rio Luppi, qualificado nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As partes desistem 

do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento do interditando, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Expeça-se o termo de curatela definitivo. Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 8830-21.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSBB, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLORISVALDO BARBOSA DOS 

SANTOS, Cpf: 02344886117, Rg: 1604125-9, Filiação: Marlene Regina 

Barbosa e Vidalvino Carlos dos Santos, data de nascimento: 15/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério Público.Por fim, 

PROCEDA ainda o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimentode 

eventualmandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.Após 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela de Souza 

Garcia Sguarezi, digitei.

Tangará da Serra, 16 de outubro de 2019

Marcos Ediones Bertholdi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 323700 Nr: 21583-29.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFDC, KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a distribuição do presente feito nesta Comarca em razão da 

incompetência do juízo da Infância e Juventude na Comarca de Várzea 

Grande, INTIME-SE a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

10 do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 2947-69.2006.811.0055

 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: PDLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Dias - 

OAB:Defensor Púlbic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 
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OAB:OAB/MT 8272

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 260.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156010 Nr: 4620-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, MFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, INTIME-SE o psicólogo do juízo 

Danilo Matos, para que proceda com a avaliação psicológica da 

adolescente Maryelle Félix da Silva, a fim de verificar a necessidade de 

acompanhamento desta por médico psiquiatra.

 Com a juntada da avaliação psicológica, abro vista ao Ministério Público, 

para querendo manifestar-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308193 Nr: 9279-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFDSL, QFBS, MFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Certifico que nesta data, faço a intimação das partes para que possam 

tomar conhecimento do r. despacho que segue transcrito: "Vistos. Ante a 

informação retro, retifico a decisão de fls. 41/42, para tanto, DETERMINO a 

remessa dos autos à Comarca de Barra do Bugres. Às providências 

necessárias. Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

 Márcia Adirana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220214 Nr: 10171-09.2016.811.0055

 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: CELMA CRISTINA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, 

AJDN, JULI ANE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa do seu advogado para tomar 

ciência da decisão abaixo, transcrevo: "Vistos. Considerando as 

informações e a fundamentação quanto a necessidade de venda do 

veículo automotor, bem como que a parte que cabe a herdeira menor 

restou preservada e ainda, com parecer favorável do Ministério Público 

vejo que o requerimento merece acolhimento. No mais, para finalização do 

arrolamento necessário o devido andamento do feito pela inventariante, 

uma vez que a informação de que a apuração do ITCD se encontra inativa. 

Posto isso, expeça-se o competente alvará judicial autorizando a venda e 

transferência do bem descrito às fls. 114, e em seguida, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente 

as determinações constantes às fls. 35. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170449 Nr: 11674-36.2014.811.0055

 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: ESTI TRIBESS, VERA BALDUS, DARIO TRIBESS, HELGA 

GEVEHR, ARTUR VALMIR GEVERH, ELI TRIBESS SCHIMIDT, HERICILIO 

SCHIMDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não consta nos autos informação 

acerca da quitação das custas processuais, deste modo, proceda-se o 

Sr. Gestor Judiciário com as diligências e anotações necessárias para 

devida correção.

Após, considerando que o feito se encontra finalizado, intime-se o 

procurador de fls. 154 para no prazo de 05 (cinco) dias juntar instrumento 

de procuração bem como manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, com a devida apresentação de petição de sobrepartilha.

Decorrido o prazo, cumpridas as determinações acima, não havendo 

manifestação, retornem os autos ao arquivo, caso contrário, venham-me 

os autos imediatamente conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257667 Nr: 22932-38.2017.811.0055

 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: ELIANE MONICA PARO, ESPOLIO DE ALCIDES 

MATTIUZO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B 

OAB/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - OAB:209083/SP, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623

 Vistos. De início, considerando que a demanda em questão tramita em 

autos físicos, JUNTEM-SE os documentos contidos na mídia digital de fl. 

119. (...) Logo, antes de qualquer providência, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se o espólio de Alcides Mattiuzo Júnior retirou a certidão para 

averbação na matrícula. Independentemente da providência anterior, 

INTIME-SE o espólio de Alcides Mattiuzo Júnior para, no prazo de 05 dias, 

informar se promoveu a averbação, bem como para informar os dados da 

“ação contenciosa” proposta a fim de receber o crédito, com o objeto de 

promover a averbação na matrícula. Se não retirou ou não averbou, por 

instrumentalidade das formas, OFICIE-SE ao respectivo CRI, conforme se 

colhe do acordo de fls. 602/602-verso dos Autos do Inventário (Código 

Apolo n. 178695), bem como o acórdão prolatado no vertente feito, para 

que promova a averbação/registro de que o imóvel figura como garantia 

da dívida do espólio de Alcides Mattiuzo Júnior, com a indicação precisa 

da demanda onde o crédito está sendo reivindicado. Após, certificado que 

se deu a averbação da garantia na matrícula, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito. Por 

fim, com o cumprimento das diligências anteriores, mormente a averbação 

da garantia, e nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325059 Nr: 22607-92.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, que segue em termos transcrita: "(...) NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO de Ronair Cardoso dos Santos, posto 

que, não visualizei o referido número residencial informado nos autos, pois 

o menor número daquela, gira em torno do número 1200 e, também, 

conforme informações de moradores, daquela, que desconhecem, 

requerido, como morador da mesma.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327924 Nr: 24735-85.2019.811.0055

 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): GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Califórnia, 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.: 307144 Nr: 8468-38.2019.811.0055

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, 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.: 122200 Nr: 1263-70.2010.811.0055

 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: GALDINO SIMONETTI, BEATRIZ MARIA TESSELE 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Certifico que, ante o teor da certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser intimada a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193475 Nr: 9680-36.2015.811.0055

 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: RICARDO BONADIO TONDOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$ 55,10, devendo este valor ser depositado na 

conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207333 Nr: 20868-26.2015.811.0055

 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: GILMAR MENDES PEREIRA, GILMAR MENDES 

PEREIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 0,00 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 0,00 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 55,10 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 23 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287374 Nr: 15117-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TOMIKO NAKAMURA, ANTONIO 

JOSE GALHARDO, ADAYR KENKITI NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292816 Nr: 19278-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 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:

 Certifico que intimo a parte requerente para efetuar o pagamento do 

importe de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça ALOÍSIO 

FRANCISCO JACOBY, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

de Justiça, bem como para se manifestar sobre o auto de penhrora de fls. 

54/72, no prazo de 15 (quine) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285585 Nr: 13532-63.2018.811.0055

 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): CARLOS RAMAO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, intimo a 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: Araputanga, 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.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236015 Nr: 2579-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT S/A MT-FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVALDO FERREIRA DA SILVA - ME, 

ELIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as cartas de intimação terem sido devolvidas 

pelo motivo "desconhecido", intimo a parte exequente 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.: 303345 Nr: 5192-96.2019.811.0055

 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): ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que ante a juntada do mandado e certidão de fls.107/126, 

devidamente cumprido, intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325234 Nr: 22728-23.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser intimada a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328088 Nr: 24876-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Centro desta 

cidade, devendo 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.: 329206 Nr: 25674-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.DRACENA-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FRONHA JUNIOR EIRELI EPP, 

VANDERLEI FRONHA, LUCIENE ALVES DOS SANTOS FRONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de 2 (duas ) diligências 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 
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nos autos.

Marina M. Ribeiro

Tec. Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330524 Nr: 204-95.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A, JDC.CAMPINAS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de 2 (duas ) diligências 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.

Marina M. Ribeiro

Tec. Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329661 Nr: 26005-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JACIARA-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINICIUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de 2 (duas ) diligências ao oficial de justiça, no 

bairro:Tarumã 2, 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.

Marina M. Ribeiro

Tec. Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 325335 Nr: 22792-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO SGOBI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA 

QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 Autos nº: 325335.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “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”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por fim, concedo à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172858 Nr: 14461-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 14461-38.2014.811.0055– Código: 172858

VISTOS, ETC.

 HOMOLOGO a decisão acostada pelo contador judicial em fl.74-v ao feito, 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Ademais, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146158 Nr: 5868-88.2012.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ELIAS WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Elias Waldow na presente 

Ação Anulatória de Lançamento Tributário e de Débito Fiscal.Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do requerido, 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, 07 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 146542 Nr: 6273-27.2012.811.0055

 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: ALICE RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 6273-27.2012.811.0055 Código: 146542 A SEGUIR 

PARCIALMENTE TRANSCRITO "VISTOS.Considerando que, com o trânsito 

do julgado previdenciário, à exceção de hipótese de divergência das 

partes quanto a eventual liquidação, depende a conclusão do feito 

basicamente de atos ordinatórios e providências das partes.Considerando 

a necessidade de se dar efetividade ao principio da cooperação e imprimir 

celeridade aos feitos que já superaram a fase de conhecimento, visando a 

superação da realidade que ensejou o regime de exceção objeto do 

Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:a)em caso de improcedência 

do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e 

tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao 

arquivo com as baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) 

intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:b.1.1) intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, 

desde já homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. 

Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora 

promover o cumprimento de sentença no valor que reputar devido;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105147 Nr: 3946-51.2008.811.0055

 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: ESPOLIO DE NELSINA SABINA DA COSTA FILHA, 

ANTONIO ALVES DE SOUZA, CARLOS SABINO DA COSTA, ODILIA 

SABINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL MOREIRA DE SOUZA, MARIA RITA 

GUIMARAES DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE 

ARAUJO - OAB:174149, defensoria - OAB:, RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE DE FATIMA PEDROSA 

DE ARAUJO - OAB:174149, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT, 

WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Ante ao exposto, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados pelo espólio de Nelsina Sabina da Costa Filha.Diante 

disto, DECLARO o domínio exercido por espólio de Nelsina Sabina da 

Costa Filha sobre o imóvel usucapiendo descrito na inicial (matrícula nº 

23586 no CRI de Tangará da Serra – fl. 162), cujos limites encontram-se 

devidamente estabelecidos no memorial descritivo, sendo que a presente 

sentença servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

custas ante a gratuidade da Justiça já deferida, o que com fulcro no artigo 

98 CPC se estenderá as demais fases até o efetivo cumprimento da 

sentença.Transitada em julgado, certifique-se e, após, expeça-se o devido 

mandado para transcrição do imóvel junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis em nome da requerente. Em seguida, arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso II, 

do Código de Processo Civil.Publica-se. Intima-se. Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra - MT, 23 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145512 Nr: 5196-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE ALVAS DE SOUZA

 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.: 115332 Nr: 5455-80.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOANA PAULO PEREIRA, APARECIDO 

PEREIRA, JACINTO PAULO PEREIRA, MAURICIO PEREIRA

 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:

 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.: 141046 Nr: 363-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZO PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286006 Nr: 13888-58.2018.811.0055

 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: JANICE BARRETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE PROCESSO CÍVEL – CÓDIGO 286006

Vistos,

A Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º).

As referidas restrições estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, 

que assim descreve:

“I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 
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e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

 II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas;

 III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.”

No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 40.479,45 

(quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos), inferior, portanto, ao teto acima descrito.

 Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. O feito não se insere 

nas exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009.

Inclusive temos feito gestão junto a Subseção local, que tem encaminhado 

tais informações quanto a tal hipótese, evitando-se atrasos decorrentes 

do endereçamento equivocado.

Assim, declino da competência para julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Publica desta comarca.

Proceda-se a Secretaria conforme artigo 5.º , II da Portaria Conjunta n.º 

555 de 23/04/2019 (TJMT).

Parte autora intimada via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174145 Nr: 15981-33.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade Vieira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Vistos

1 - A nominada exceção de pré-executividade nada mais é do que pleito 

para suspensão da exigibilidade do tributo ante o parcelamento aderido, 

sendo certo que não traz elemento a tornar nulo ou desconstituir o crédito 

tributario, motivo pela qual a rejeito.

2 - Ainda, há nos autos noticia de descumprimento do parcelamento, tendo 

a parte exequetne trazido as fls. 117 o valor exequendo de R$ 38.843,14

Assim, diante da noticia formal da Fazenda Nacional quanto a existencia 

do crédito exequendo, seria o caso de se efetuar nova constrição. 

Contudo, há que se observar que o petitorio sequer traz a data em que o 

parcelamento foi descumprido, e o feito está há mais de 04 (quatro) anos 

sem manifestação da Fazenda Publica pelo impulso oficial.

Deste modo, intimo a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias 

se manifeste quanto ao cumprimento do parcelamento ou promova o 

pagamento do débito.

2 - Após, pelo mesmo para para que a exequente se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158584 Nr: 7178-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BARBOSA DOMINGOS

 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.: 118536 Nr: 8490-48.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE VASCONCELOS BRONDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142157 Nr: 1528-04.2012.811.0055

 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: GERALDA ANTÔNIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 142157

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 
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pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123378 Nr: 2422-48.2010.811.0055

 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: JOSE VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 123378

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.
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Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169223 Nr: 10099-90.2014.811.0055

 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: SIMÃO RODRIGUES CAJADO

 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:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 169223

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 
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vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154163 Nr: 2799-14.2013.811.0055

 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: FATIMA TELLES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 154163

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:
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 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140192 Nr: 10737-31.2011.811.0055

 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: ALESSANDRO SILVÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 140192

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 242 de 777



 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 7656-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILAS ALVEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7656-74.2011 – Código 137314

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Cilas Alves de Souza 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face dos honorários advocatícios levando em consideração 

o artigo 85 do NCPC.

Vieram os autos em concluso.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Quando da prolação da sentença por este Juízo, restou assim 

determinado: “No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao o grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2011.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Assim, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte ao INSS para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180325 Nr: 22198-92.2014.811.0055

 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: JOSE HUMBERTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22198-92.2014 (Cód. 180325)

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, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166687 Nr: 6352-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6352-35.2014 – Código 166687

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Antonio Santos em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face do valor principal e dos honorários advocatícios 

levando em consideração o artigo 85 do NCPC.

Vieram os autos em concluso.

É o relato.

 Fundamento e Decido.
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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.

Quando da prolação da sentença por este Juízo, restou assim 

determinado: “No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 20% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao o grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2011.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Assim, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte ao INSS para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181924 Nr: 24025-41.2014.811.0055

 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: KELLI CRISTINE OTOWICZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 181924

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.

Entretanto, tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192614 Nr: 8993-59.2015.811.0055

 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: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO 

MARISCO - OAB:18951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 192614

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 139 e 159 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

e, via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entretanto, tendo em vista a concordância com os cálculos apresentados, 

fls.162-v, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188778 Nr: 5688-67.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ISRAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5688-67.2015 (Cód. 1887778)

VISTOS, ETC.

Intime-se o requerido para manifestar acerca da habilitação de herdeiros, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162257 Nr: 13483-95.2013.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: WILLIAM JORGE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13483-95.2013 (Cód. 162257)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. retro, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176012 Nr: 18017-48.2014.811.0055

 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: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 18017-48.2014– Cód. 176012

VISTOS.

 Primeiramente, denota-se que a sentença retro determinou a remessa 

necessária dos autos com respaldo no art. 496, inciso I do CPC.

Averiguando os autos constatei que, a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa é inferior a mil salários mínimos. Assim, 

CHAMO O FEITO A ORDEM, e 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.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125364 Nr: 4376-32.2010.811.0055

 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: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4376-32.2010 (Cód. 125364)

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, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 329277 Nr: 25729-16.2019.811.0055

 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: AMÉRICO TESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 25729-16.2019 - cód. 329277

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de DireitoAutos de nº 25729-16.2019 - cód. 329277

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206757 Nr: 20354-73.2015.811.0055

 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: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20354-73.2015 (Cód. 206757)

VISTOS, ETC.

Intime-se o requerido para manifestar acerca do petitório de fls.retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.
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 Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127907 Nr: 6855-95.2010.811.0055

 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: IZABEL LORIN BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 127907

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.

Entretanto, tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183784 Nr: 1817-29.2015.811.0055

 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: NEUSA MIOKO KUWADA

 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:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 183784

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 
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mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139688 Nr: 10185-66.2011.811.0055

 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: ERMINIA TESTE BATISTA

 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:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 139688

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 
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requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127100 Nr: 6005-41.2010.811.0055

 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: BELMIRO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 127100

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161392 Nr: 11979-54.2013.811.0055

 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: MARIA ANTONIA SILVERIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 161392

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183785 Nr: 1819-96.2015.811.0055

 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: NEUSA MIOKO KUWADA

 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:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 183785

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199925 Nr: 14758-11.2015.811.0055

 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: ALTAIR MARINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 199925

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS ETC. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO 

PREVIDENCIARIO – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por MARIA DE FATIAM DE SOZA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O 

feito foi protocolado perante o Juízo Estadual da comarca de Tangará da 

Serra -MT, nos termos do art. 109 §3º da Constituição Federal, porém fora 

instalada UAA da Justiça Federal nesta Comarca no ano de 2015, 
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cessando assim a competência delegada deste juízo. Neste sentido, ei por 

bem esclarecer que sempre que houver a criação posterior de Unidade de 

Atendimento Avançado da Justiça Federal em comarca onde inicialmente 

não existia, impreterível será a modificação de competência (em razão da 

matéria e da pessoa), de modo a fazer cessar a atribuição da Justiça 

Estadual para processamento e julgamento dessas ações. Neste sentido a 

jurisprudência: Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA NO JUÍZO 

ESTADUAL. POSTERIOR INSTALAÇÃO DE VARA FEDERAL NO MESMO 

MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DO JULGADO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. 

Ajuizada a ação no Juízo Estadual, no exercício da competência delegada, 

prevista no art. 109 , § 3º , da Constituição Federal de 1988, a posterior 

instalação de Vara Federal faz cessar a competência federal delegada 

quando sua instalação se der na respectiva Comarca, como no caso dos 

autos, ainda que para execução de título executivo judicial. Exceção ao 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC ). 2. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Subseção 

Judiciária de Manhuaçu, ora suscitado. Data de publicação: 13/02/2015. 

Cabe registrar que apenas os processos anteriores à instalação da UAA 

permanecem nesta vara, o que não é o caso deste feito Remeta-se 

diretamente a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça 

Federal da 1ª Região, ou ao Juízo correspondente. Promovam-se as 

baixas, anotações e comunicações de estilo.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 323875 Nr: 21716-71.2019.811.0055

 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: THAIS REGINA ZIBETTI MAXIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILAINE CRISTINA RISSI - 

OAB:390.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ciente do agravo, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Remetam-se as informações a I. Relatora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330576 Nr: 253-39.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO AGUIAR TABOSA - 

OAB:25531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, cite-se a parte requerida, dando ciência da presente 

demanda, e caso não tenha interesse na realização da audiência de 

conciliação, deverá se manifestar nos termos do artigo 335, inciso II, do 

Código de Processo Civil, momento em que iniciar-se-á o seu prazo para 

oferecer a contestação.Outrossim, considerando a hipótese de inércia do 

requerido e/ou interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, e considerando que a sua não realização está 

condicionada a prévia e expressa manifestação das partes, nos termos 

do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 16h00min (MT), 

devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme 

pauta fornecida pelo próprio centro.Caso seja realizada a audiência, e 

restando esta infrutífera, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o inciso I 

do artigo 1.048 do Código de Processo Civil c/c artigo 71 da Lei 

10.741/20013 (Estatuto do Idoso).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327408 Nr: 24348-70.2019.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO SCHONS, ALEX MARCELO SCHONS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SCHONS - OAB:66511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ante o exposto, recebo os embargos opostos pelos executados Jose 

Inacio Schons e Alex Marcelo Schons, sem efeito suspensivo.Determino a 

intimação da embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código de Processo 

Civil.Após, conclusos para julgamento do feito ou designação de audiência 

(CPC, art. 920, II).Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 320388 Nr: 19035-31.2019.811.0055

 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): ALCIONE APARECIDA FERREIRA PILOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de Alcione Aparecida 

Ferreira Piloto, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 68.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo via Renajud, nos termos 

do artigo 3º, § 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 321702 Nr: 20139-58.2019.811.0055

 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): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Maria Aparecida de Moraes Borges, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 37/37-vº o requerente pugna pela desistência da ação, 

vindo-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil “os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2°, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Sem condenação em honorários, posto que não angularizada a relação 

processual.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o imediato levantamento da restrição veicular de fl. 33 perante 

o sistema Renajud.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se o presente feito com posterior 

remessa à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313735 Nr: 13662-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital via e-mail: ts.5civel@tjmt.jus.b, no prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 103-93.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURY 

BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20647/O, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - OAB:12.280-MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 (...).Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos 

artigos 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.Honorários 

advocatícios como acordado, e custas remanescentes nos termos do 

acordo pela terceira interessada Guiomar Introvini.Proceda-se o 

levantamento da restrição da penhora realizada no rosto dos autos do 

processo de Investário do Espólio de Ireneu Zanatta (Código 60350 – 2ª 

Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT), determinada em fl. 873 

e realizada em fl. 1045/1061.Diante do cumprimento do acordo, conforme 

comprovante de transferência de fl. 1090, decorrido o prazo recursal, 

nada mais sendo alegado pelas partes, arquivem-se com as anotações e 

cautelas legais.Publique-se, intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153529 Nr: 2183-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIOMAR PIRES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 0,00 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 138,36 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 0,00 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 23 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2679-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos,

Reitere-se o ofício ao Banco Bradesco Financiamentos S/A solicitando-se 

as informações requisitadas em fls. 226.

Com a resposta, intime-se exequente para que manifeste quanto à 

certidão de fl. 241 e interesse na manutenção da penhora dos veículos 

não localizados.

Informado o interesse, deverá indicar o endereço para cumprimento do 

mandado de avaliação.

Informado novo endereço, expeça-se o competente mandado.

Por fim, em relação ao veículo avaliado (fl. 242/v), intime-se o exequente 

para que informe o interesse na adjudicação do bem ou designação de 
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hasta pública, nos termos do despacho de fl. 194/v°, oportunidade que 

deverá ainda proceder a atualização do débito exequendo e indicar, caso 

queira, leiloeiro oficial para realização do ato, sendo que em caso de não 

indicação, caberá a este juízo nomeá-lo.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7377-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, SILVANA MARIA 

VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, ESPOLIO DE ARACI 

FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM 

FEIJÓ, AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ 

SCHELLER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, NOÉ APARECIDO DA COSTA - OAB:11.666-SSP/PR

 Vistos,

Considerando o desprovimento do recurso de apelação conforme cópia do 

acórdão às fls. 717/726, cumpra-se a sentença de fls. 649/651, em sua 

integralidade, remetendo-se os autos ao Contador para elaboração dos 

cálculos dos valores devidos a cada parte e patronos.

Outrossim proceda-se a anotação da penhora no rosto dos autos, nos 

termos do despacho em fls. 707, com as devidas cautelas.

Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137560 Nr: 7927-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerente para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 367,99 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 0,00 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 23 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225548 Nr: 14676-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CLEONICE ALVES DE 

BRITO CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 367,99 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 143,69 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 23 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207386 Nr: 20914-15.2015.811.0055

 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: MARCIO JOSÉ STURM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ACIONE JOSE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MÉRILLY 

LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474, TIAGO SHIOJI TIUMAN - 

OAB:21.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT, RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:25601/O

 Vistos,

Considerando a imprescindibilidade da anuência do juízo do inventário para 

homologação do acordo entabulado entre as partes em fl. 120, concedo à 

inventariante requerida o prazo de 90 dias para comprovação e 

apresentação de anuência do Juízo do inventário acerca dos termos 

acordados entre as partes.

Com a apresentação da anuência, renove-se vista ao Ministério Público e 

após retornem os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 254 de 777



Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222674 Nr: 12174-34.2016.811.0055

 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 ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 (...)..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 pelo executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, 

expeça-se desde já o alvará em favor dos exequentes, atentando-se à 

Secretaria para os poderes outorgados na procuração e posterior 

apresentação de conta bancária para transferência dos valores.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 o qual fixo em 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, vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.Por fim, considerando o pagamento parcial da condenação, 

proceda-se a vinculação dos valores depositados em fls. 189/190. Em 

seguida expeça-se alvará para levantamento das quantias em favor da 

parte exequente observando-se os dados bancários informados em fls. 

193/v e os poderes outorgados em procuração.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDENCIA EXPEDIDA PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CRISTINA MARIA MASSAROLLI PARA 

A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 10/03/2020,AS 14:00 HORAS, 

ONDE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO RECUSADO, NO PRAZO LEGL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280568 Nr: 9453-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:OAB/PR 24.498, JOÃO GRASSANO - OAB:OAB/MT 23.852, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Cumpra-se integralmente a determinação do acórdão de fls. 683/686, 

arquivando-se o presente feito com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280684 Nr: 9522-73.2018.811.0055

 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: EUSENI CABRAL DA SILVA ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE 

LIMA, DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENDES

 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: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão acostada as fls, 159 verso, referente a carta precatoria de 

cuiaba-mt, onde o oficial de justiça certificou que não localizou o endereço 

do requerido DOUGLAS RAFAEL para a audiencia designada para o dia 

12/2/2020, AS 15:00 HOras, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 304784 Nr: 6604-62.2019.811.0055

 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): FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO, 

MARIANA PASSOS DE FREITAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exequente para indicar bens passiveis de penhora ou outras 

diligencias para o prosseguimento da execução, fixando o prazo de 15 

dias para manifestação.

Com a resposta, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 307094 Nr: 8432-93.2019.811.0055

 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: LUIZ VIEIRA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:OAB/MT 8666, VICTOR HUGO CONTRI - OAB:24626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Vistos,

Inviável a homologação do acordo visto que os documentos juntados aos 

autos não permitem aferir a regularidade da representação dos patronos 

ou prepostos da requerida.

Assim, com fulcro no princípio da cooperação, intime-se empresa 

requerida pessoalmente e via seu patrono para que regularize sua 

representação processual e manifeste-se sobre a minuta do acordo 

apresentada em fls. 215/220.

Com a resposta renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297122 Nr: 22588-23.2018.811.0055

 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: JOISA FERREIRA SANTANA FUMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAÕ ACOSTADA AS FLS. 205/216, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297716 Nr: 23006-58.2018.811.0055

 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: SAULLO DOUGLAS PIMENTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 (...). Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação 

de perito.Em caso de concordância, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta 

de honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento.Em caso de 

concordância do valor proposto, intime-se a parte requerida Ford Motor 

Company Brasil Ltda. para proceder ao recolhimento dos honorários, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada a perícia. 

Recolhido os honorários, intime-se o perito nomeado para designação de 

data para a realização da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da intimação.As partes, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo 

informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e 

formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique 

trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo 

pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

para eventual designação de instrução ou julgamento da ação.Intimem-se. 

Comunique-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 314879 Nr: 14602-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO, MARIANA 

PASSOS DE FREITAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...).Diante do exposto, julgo improcedente, o pedido formulado pelo 

embargante, devendo ser reconhecida a validade de execução. Por 

conseguinte, a título de sucumbência, condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, que deve ser o mesmo 

valor da execução em apenso. Por fim, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil,Em tempo, traslade-se cópia da presente sentença aos 

autos da execução de título extrajudicial, que deverá prosseguir em seus 

ulteriores termos, colhendo-se então manifestação do exequente, para o 

prosseguimento da execução.Transitada em julgado esta decisão, 

expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329492 Nr: 25869-50.2019.811.0055

 AÇÃO: Notificação->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: JOSÉ RANDOLPHO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANO PEDROSO GONÇALVES 

- OAB:3486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de notificação judicial, prevista no artigo 726 e 

seguintes do CPC em que José Randolpho de Azevedo requer seja 

expedido mandado para a requerida Maria Angelica de Azevedo Souza 

Souto, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Considerando o atendimento dos requisitos legais e com fundamento nos 

artigos 726 e seguintes, do Código de Processo Civil, defiro a notificação 

requerida.

Expeça-se o mandado de intimação da requerida para tomar ciência da 

dívida em aberto no valor de R$ 16.944,00 e para que pague a quantia no 

prazo de 30 dias, entregando-se aos notificados cópia da petição inicial.

Feita a intimação, certifique-se e, decorridas 48 (quarenta e oito) horas, 

entregue ao requerente os autos, independentemente de translado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE A AUDIENCIA FOI 

DESIGNADA PARA O DIA 17/03/2020, AS 14:00 HORAS, AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇAO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 320902 Nr: 19513-39.2019.811.0055

 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: PRISCILLA QUELLI GIACOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Recebo a renúncia da patrona da autora (fl. 209), sendo dispensada a 

comunicação da renúncia ao mandante, ante a existência de outra 

procuradora nos autos (fl. 20), consoante o § 2º do artigo 112 do Código 

de Processo Civil.
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Outrossim, considerando que a despeito de haver nos autos informações 

do deferimento da bolsa PROUNI da autora para os semestres 2019/2 e 

2020/1(fl. 164 e 182), há pendência financeira dos valores integrais das 

mensalidades (fl. 167/169).

Assim, oficie-se ao Coordenador do ProUni local para que preste 

informações concernente à bolsa de estudo do ProUni da requerente, 

notadamente quanto a eventuais motivos para a pendência do 

processamento da renovação da bolsa e repasse dos valores para a 

instituição de ensino e eventual cancelamento da bolsa, no prazo de 10 

(dez) dias, encaminhando-se cópia dos documentos de fls. 143/166, 

devendo informar, inclusive, a identificação de eventual procedimento 

administrativo instaurado para a regularização de pendência 

administrativa.

Com a resposta, oportunize-se o contraditório as partes e, com fulcro no 

princípio da cooperação, oportunize-se também a especificação de provas 

que pretendem produzir e indicação dos pontos controvertidos da 

demanda a serem fixados pelo Juízo, bem como no interesse em nova 

tentativa de conciliação perante o Juízo em audiência preliminar.

Após, voltem-me para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 316412 Nr: 15924-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SANTOS COSTA - 

OAB:57508

 Cód. 316412...À vista disso, intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do laudo de constatação definitivo de droga juntado às fls. 

155/156, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo apresentar, se necessário, 

novas alegações finais ou ratificar os memorias escritos já apresentados. 

Empós, conclusos para sentença. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2019.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 313912 Nr: 13799-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DE ALMEIDA LIMA, MIKAELA 

FERREIRA SILVA, WALDECY BARROS DE SOUZA, ACLAILTON FREIRES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ..acusatória constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente, ao 

menos em tese, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.Diante do 

exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes as 

condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, recebo a 

denúncia em todos os seus termos e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de Janeiro de 2020, às 13h00min. Citem-se os 

acusados e intimem-se seu Defensor, o ilustre representante do Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.No que tange 

ao pleito de concessão do beneplácito da suspensão condicional do 

processo formulado pelas Defesas de Aclailton Freire de Lima e Waldecy 

Barros de Souza, manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, 

conclusos.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324889 Nr: 22490-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 145653 Nr: 5349-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11950-MT, MARIA ROSEMARI BURATI - 

OAB:OAB/MT 16031-B

 Autos nº: 5349-16.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 145653.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu às fls. 68/70 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, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 

2020, às 13h10min.

2) DEPREQUE-SE a INTIMAÇÃO do réu Rogerio de Almeida Goulart, assim 

como o seu INTERROGATÓRIO ao Juízo da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, a ser realizado em dia e hora que houver por bem designar, 

consignando o prazo de quarenta (40) dias para cumprimento, instruindo a 

missiva com os documentos necessários consignados no artigo 1.360 da 

CNGC e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da epístola.

3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 03), bem como as 

testemunhas da defesa (fls. 71).

3.1) DEPREQUE-SE a OITIVA das testemunhas PM Daraciomar Paulo Perin 

(que, atualmente, se encontra lotada em tal Comarca) e Alex Ribeiro de 

Souza, ao Juízo da Comarca de Sapezal/MT, a ser realizada em dia e hora 

que houver por bem designar, instruindo a missiva com os documentos 

necessários consignados no artigo 1.360 da CNGC e INTIMANDO-SE 

ambas as partes acerca da remessa da epístola, consignando o prazo de 

quarenta (40) dias para cumprimento.

3.2) REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

4) Outrossim, atenta aos autos, vislumbro que às fls. 68/70 verso, a 

Defesa postulou pela revogação da restrição de renovação da CNH 

imposta anteriormente em desfavor do réu, sendo assim, tendo em mira 

que o acusado Rogerio de Almeida Goulart constitui advogado nos autos, 

apresentou resposta com endereço atualizado, bem como, considerando 

que a medida cautelar de restrição de suspensão, impedimento de 

renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção da carteira 

nacional de habilitação foi imposta em desfavor do réu com a finalidade de 

compeli-lo a comparecer em Juízo, REVOGO a referida restrição, 

DEVENDO os órgãos competentes ser OFICIADOS para regularizar a 

situação do réu.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223524 Nr: 12881-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA TOMAR CIÊNCIA ACERCA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 257 de 777



REMESSA DA CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUIABÁ/MT, COM A 

FINALIDADE DE PROCEDER A INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA IPC ILTON 

RODRIGUES DAMASCENO, DEVENDO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA 

MESMO NO JUIZO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 132184 Nr: 2017-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE QUADROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:OAB/MT 24.546

 Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva decretada em face de 

Anderson de Quadros Ferreira, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso 

LXVI, da CF/88 e artigo 316 do CPP, EXPEDINDO-SE O CONTRA MANDADO 

DE PRISÃO, DANDO-SE BAIXA NO BNMP. Prosseguindo, nos termos do 

artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei nº 

11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderão 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial 

de justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o 

juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de 

certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este informar se 

pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que 

possível, os motivos pelos quais não tencionam contratar defensor. 

(CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º). CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência absoluta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 330159 Nr: 26417-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, MINISTERIO PUBLICO CACERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12.145/0

 Autos nº: 26417-75.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 330159.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 05 de fevereiro de 2020, às 17h30min, para oitiva da 

testemunha Henrique de Lima Neves, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/06/2020, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-53.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:H S MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA LAURA COSTA E SILVA POLO PASSIVO: GILMAR PEREIRA DE 

ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 01/07/2020 Hora: 16:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 24 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: 8010229-75.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMPELIO BETTIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BUENO CARMEZINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000142-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:H S MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA LAURA COSTA E SILVA POLO PASSIVO: JOSE BUENO CARMEZINI 

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: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 24 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: 1000143-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA MILANI (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO MASTELLARO DELVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VANESSA 

MOREIRA MILANI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

BEDIN BIASOTTO POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES 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: THIAGO Data: 01/07/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 24 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: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da Certidão do sr 

Oficial de Justiça juntada aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001709-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVONE ANA DE FARIA LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA SANTOS (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 23/04/2020 08:15 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000186-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARIUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA OAB - MT0012989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CERQUEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça juntada nos autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça juntada aos autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002329-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA 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 06/04/2020 15:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006649-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA PEREIRA DA SILVA (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 27/04/2020 14:00 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que na petição de Id 28239119 a exequente pleiteia 

o bloqueio de créditos referentes ao show que se realizará no dia 25 de 

janeiro e outros eventuais que se realizarão posteriormente, retifico o 

despacho de Id 28266136 para determinar que a penhora ocorra sobre 

todos os créditos do executado, referentes a qualquer apresentação, até 

o limite do crédito exequendo, obedecidas todas as demais balizas da 

decisão em comento. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (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 20/04/2020 15:45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-60.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:HILARINA 

ORADIA GOULART ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELENCRIS GARCIA 

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: THIAGO Data: 02/07/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 24 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: 1003790-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO MENEGALLI (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28038145). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. No acordo firmado entre as partes, no item 7., constata-se o 

pedido para que seja expedido ofício junto ao SERASA para que proceda 

a baixa da anotação de restrição de crédito em nome do Executado. 

Embora os documentos do ID 28358589 não mencionem que a inserção 

decorreu deste processo, verifico ser alta a probabilidade de que tal fato 

tenha ocorrido, especialmente tendo em vista que o executado 

efetivamente não ostenta nenhuma outra execução em andamento nesta 

Comarca (o que pode ser conferido por consulta ao sistema Apolo). 

Assim, opino no sentido de expedir-se o ofício, conforme requerido pelas 

partes. 4. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR PARCIALMENTE o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Oficie-se ao SERASA, conforme solicitado pelas partes. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (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 07/05/2020 08:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA 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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ZENAIDE PEREIRA (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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (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 07/05/2020 08:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FG FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CARLOS DE SOUZA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, juntar cópia do 

acordo devidamente assinado pelas partes (inclusive com documentos 

que demonstrem que o subscritor do acordo é representante da 

reclamante), a fim de possibilitar sua homologação, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. Tendo em vista que as partes aparentemente já 

se compuseram amigavelmente, determino o cancelamento da audiência 

de conciliação designada. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA 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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação 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)

 

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 09:450MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre os pedidos dos IDs 26459130 e 

26872406 certifique a Sra Gestora quais os valores que atualmente se 

encontram depositados e vinculados aos autos. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANILENE SOUSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre os pedidos dos IDs 26608362 e 

16713952 certifique-se quais os valores que se encontram depositados e 

vinculados aos autos. Após, conclusos. Cumpra-se. 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: 1000305-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 24 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TENROLLER & MARTINS SOCIEDADE MEDICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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, 24 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 331236 Nr: 902-04.2020.811.0055

 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: JESUINO GONÇALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, SISTEMA 
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ÚNICO DE SAUDE - SUS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR OLIVEIRA - OAB:MT/ 

11692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 

09, de 25/07/2019, a competência para o processo e julgamento de feitos 

da natureza do presente, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Provimento nº 

26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande-MT, inclusive no Plantão Judiciário.

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da referida 

Resolução), esta Comarca não tem competência para o julgamento do 

conflito.

Por outro lado, não é possível a mera declaração de incompetência com a 

redistribuição do feito ao Juízo competente, tendo em vista a proibição 

expressa de redistribuição prevista no art. 3º da citada Resolução.

Não bastasse, verifica-se pelo valor da causa que o feito deveria ser 

redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

unidade na qual o processo teria o mesmo destino, tendo em vista o 

disposto no art. 51 da Lei nº 9.099/95 (de aplicação subsidiária – art. 27 

da Lei nº 12.153/2009). Assim, por qualquer ângulo, o processo comporta 

extinção sem resolução do mérito, não havendo qualquer possibilidade 

para redistribuição.

Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão analisada, o reclamante 

deverá promover a regular distribuição da presente ação junto ao Juízo 

competente.

Ante o exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Comarca 

para o processo e julgamento da causa em questão, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO RIBEIRO DE SOUZA (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 23/04/2020 09:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000972-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR BRAZ FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o laudo médico juntado no ID 28213960, resta claro 

que o tratamento postulado pelo reclamante é de uso continuo por prazo 

indeterminado. Assim, tratando-se de prestação continuada, verifica-se 

que o feito se encaixa nas hipóteses previstas no Provimento 26/2019. 

Assim, determino a remessa dos autos a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para o regular 

prosseguimento do feito, nos termos da decisão do ID 24495500. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão das cobranças dos 

serviços informados na inicial, alegando que nunca os contratou. DECIDO. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

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. 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. A reclamante alega que nunca contratou os serviços 

mencionados na inicial e que, em razão disso, os descontos em sua conta 

correntes são indevidos. A afirmação da reclamante deve ser tida como 

verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à espécie o disposto 

no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a prova da 

contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação dos serviços) e o consequente indevido 

desconto de valores em sua conta corrente. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. 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 o contrato a produzir regulares 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 da contratação do seguro, 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 os descontos 

podem produzir. 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 os descontos 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, para determinar a 

SUSPENSÃO dos descontos dos serviços mencionados na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão das cobranças dos 

serviços informados na inicial, alegando que nunca os contratou. DECIDO. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

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. 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. A reclamante alega que nunca contratou os serviços 

mencionados na inicial e que, em razão disso, os descontos em sua conta 

correntes são indevidos. A afirmação da reclamante deve ser tida como 

verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à espécie o disposto 

no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a prova da 

contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação dos serviços) e o consequente indevido 

desconto de valores em sua conta corrente. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. 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 o contrato a produzir regulares 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 da contratação do seguro, 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 os descontos 

podem produzir. 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 os descontos 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, para determinar a 

SUSPENSÃO dos descontos dos serviços mencionados na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. 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, 24 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOREIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 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: 1002410-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DUTRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006346-65.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: SIMONE DUTRA SOUZA 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS 

RIO VERDE Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Postergo a análise dos pedidos 

expropriatórios para após a citação da parte Executada, considerando o 

prazo para pagamento voluntário da obrigação. VII. Defiro o pedido de 

inscrição do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, 

forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, através do Sistema 

SERASAJUD, conforme solicitado na exordial - id. n. 27713228-Pág. 3. VIII. 

Defiro, ainda, a prioridade da tramitação do feito, nos termos do artigo 71 

do Estatuto do Idoso e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo 

Civil. IX. Defiro, por fim, o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. X. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000107-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA YULLI TORRES OAB - SC51376 (ADVOGADO(A))

CAROLINE BERNARDI DE MELO OAB - 068.833.999-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000107-11.2020.8.11.0045 REQUERENTE: M. C. M. REPRESENTANTE: 

CAROLINE BERNARDI DE MELO Vistos, etc. I. De proêmio, em virtude de a 

presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme ressai do artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro a solicitação de sigilo 

realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo legal. IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003637-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003637-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCILENE DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. I. Recebo a 

emenda apresentada no id. n. 25683378, de modo que alterem-se os 

registros cartorários para fins de constar “Justiça gratuita: NÃO”. II. 

Ademais, alterem-se, também, os registros cartorários para fins de 

retificar a natureza da demanda, uma vez que se trata de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum. III. Cite-se a parte Requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511 do Código de Processo Civil. IV. Em igual prazo, 

manifeste-se a parte Requerida acerca do delineado no item “f” dos 

pedidos constantes no id. n. 9902460-Pág. 13, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos que a Exequente pretende comprovar 

com tal documento, forte no art. 400, I, do Código de Processo Civil. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005375-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005375-80.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, 

denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de 

pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. 

Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004810-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANA AMANCIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP (REU)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004810-19.2019.8.11.0045 AUTOR(A): HELIANA AMANCIO SANTANA 

REU: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP Vistos, 

etc. I. Do compulso dos autos, denota-se que a parte Autora não cumpriu 

com o disposto no art. 319, IV, Código de Processo Civil, uma vez que 

deixou de discriminar nos pedidos quais cláusulas contratuais que 

pretende revisionar, bem com não discriminou as obrigações contratuais 

controvertidas e incontrovertidas, nos ditames do art. 330, § 2°, do Código 

de Processo Civil. Ademais, importa salientar que ao Magistrado é defeso 

conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, quando 

ausente pedido específico formulado pela parte Requerente. Sobre o tema, 

eis a redação da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 

381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício da 

abusividade das cláusulas.” No caso em comento, pretende a parte Autora 

a revisão de todos os contratos, com o intuito de que sejam declaradas 

todas as abusividades cometidas pela parte Requerida. II. Desta forma, 

intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 

320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) discriminar quais 

abusividades pretende revisionar, com a indicação expressa da 

abusividade (cláusula); b) discriminar as obrigações contratuais 

controversas e incontroversas. III. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. V. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002530-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PRADO (EXEQUENTE)

VILSON JOSE SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO (EXECUTADO)

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI (EXECUTADO)

RICARDO PICIN MORO (EXECUTADO)

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EXECUTADO)

LUCIANO ARMANDO SETTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002530-75.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO PRADO, VILSON 

JOSE SCHNEIDER EXECUTADO: GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE, RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI Vistos, etc. I. De proêmio, 

verifico que não consta(m) informação(ões) acerca do(s) Patrono(s) da 

parte Executada, de modo que intime-se a parte Exequente para juntar aos 

autos a(s) procuração(ões) outorgada(s) a(os) Advogado(s) da parte 

Executada (as mais recentes juntados na ação principal), no prazo de 15 

(quinze) dias. II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte Executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). III. 

Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da 

parte Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de 

seu Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano 

entre o trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença 

(neste caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento 

encaminhada à pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) 

por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no 

caso do § 1o do art. 246 (empresas públicas e privadas – salvo 

microempresas e empresas de pequeno porte - são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações), não tiver procurador constituído 

nos autos; d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), 

tiver sido revel na fase de conhecimento. IV. Caso não haja pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). V. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, do CPC). VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário 

sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte Executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). 

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes). VIII. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1006076-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006076-41.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ANGELICA TAVARES DE 

BARROS EXECUTADO: ADRIANO MACHADO BORGES Vistos, etc. I. De 

proêmio, em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro 

a solicitação de sigilo realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. 

Trata-se de execução de alimentos fundada em título executivo 

extrajudicial objetivando a cobrança do débito alimentar motivo pelo qual o 

procedimento cabível está disposto no artigo 824 e seguintes do Código de 

Processo Civil (art. 913, CPC). IV. A petição inicial encontra-se instruída 

com título executivo extrajudicial e demonstrativo do débito atualizado até a 

data da propositura da ação (CPC, art. 798, I, a, b e art. 798, II, § único). V. 

Nos termos dos art. 528 e 911, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Executada, pessoalmente, para que, em 3 

(três) dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de efetuar o pagamento. VI. Cientifique-se a parte Executada que poderá 

ser presa por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de 

não pagamento (art. 528, § 3º, do CPC). VII. O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo (art. 528, § 7º, do CPC). VIII. Sem prejuízo do 

determinado supra, nos termos do art. 912 do Código de Processo Civil, 

oficie-se à empresa descrita na exordial, para que promova com o 

desconto mensal da quantia fixada a título de alimentos a partir da primeira 

remuneração do Executado, sob pena de crime de desobediência, a teor 

do § 1°, do art. 912 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, deve a 

Secretaria Judicial guardar observância aos requisitos do oficio disposto 

no § 2°, do art. 912 do Código de Processo Civil. IX. Após, intime-se a 

parte Exequente para que manifeste se houve o adimplemento do débito 

ou apresente os cálculos atualizados, no prazo de 15 dias. X. Por fim, 

dê-se vista ao Ministério Público. XI. Intime-se. XII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. XIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005783-71.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MARCOS VINICIUS PEREIRA 

ROCHA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Sem prejuízo da emenda determinada no id. n. 

26355926, denota-se que a parte Autora não acostou aos autos o 

“Histórico de Contas” da referida unidade consumidora, disponível no “site” 

d a  R e q u e r i d a ,  p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o : 

“https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?guid=b44831ae-e5fd-4d65-9124-4392be9b929a”, o 

qual se trata de documento indispensável, a teor do art. 320 do Código de 

Processo Civil. II. No tocante ao “Histórico de Contas”, descabe a tese de 

que não fora entregue pela Requerida, uma vez que pode ser facilmente 

obtido junto ao site da Requerida, ou, até mesmo via aplicativo para celular, 

mediante diligências mínimas da parte Autora. III. Desta forma, intime-se a 

parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, a fim de: a) juntar aos autos o “Histórico de 

Contas” da unidade consumidora objeto de litígio. IV. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. V. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005485-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR SIDNEI PAVIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA LOCATELLI BARBIERI (REU)

ALAN BARBIERI (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005485-16.2018.8.11.0045 AUTOR(A): JULCIMAR SIDNEI PAVIANI REU: 

ALAN BARBIERI, ANA CLAUDIA LOCATELLI BARBIERI Vistos, etc. I. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 

II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. V. 

Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006254-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006254-87.2019.8.11.0045 AUTOR(A): JOSE MARIA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por José Maria em desfavor da Seguradora Líder do 

Consórcio de Seguro DPVAT S.A. Consta na exordial, que o Autor na data 

de 26.06.2019 sofreu acidente de trânsito, tendo resultado em diversas 

lesões, sendo que tentado o requerimento administrativo mediante o envio 

dos documentos exigidos, fora requisitado outros documentos, de modo 

que a Requerida pretende protelar o direito a que faz jus. Desta forma, 

postula pelo recebimento de cobertura securitária na quantia de R$ 

13.500,00. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. De proêmio, anoto que a gratuidade da justiça não deve ser 

admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do Requerente José Maria em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial, 

deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que a parte Autora não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no 

estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao Poder Judiciário, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Nesse sentido, 

cabe salientar que realizada pesquisa via Sistema Renajud, documento 

anexo, verifica-se que o Autor é proprietário de 7 (sete) veículos, que 

mesmo não sendo de anos recentes são capazes de indicar condição 

econômica favorável. Em reforço ao exposto, de grande a valia a lição da 

Desembargadora Maria Helena Garglione Póvoas, nos autos do Recurso 

de Apelação n° 91568/2013: “[...] embora a Lei diga que a concessão da 

gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz 

não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e 

qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, sendo constatado 

no caso concreto que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que 

possa parecer pela leitura de letra fria da Lei, tem o dever de indeferir o 

pedido.” (Sem grifos no original). II.1 Assim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça veiculado. II.2 Intime-se, portanto, a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe 

o artigo 290 c.c. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

III. De mais a mais, sem prejuízo do constante no item retro, conforme 

posicionamento emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em sede do Recurso de Apelação n. 114391/2015, restou 

reconhecida a necessidade, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, 

do prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção do processo 

pela inexistência de interesse de agir, nos seguintes termos: “APELAÇÃO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS 

PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712)”. Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação.” IV. Ante o exposto, 

SUSPENDO o andamento do feito, e, como consequência, DETERMINO que 

a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o devido 

prosseguimento do requerimento administrativo junto a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., requisitando o seguro que está 

sendo pleiteado na via judicial, sob pena de extinção do processo, 

mediante comprovação nos autos. V. Comprovado o requerimento 

administrativo (dentro do prazo assinalado), com o envio de toda 

documentação solicitada, a parte Requerida terá o prazo de até 90 

(noventa) dias para se manifestar, e, caso negue o pedido, a ação judicial 

continuará normalmente, uma vez que ficou demonstrado o interesse de 

agir. Caso o benefício seja concedido administrativamente, o processo 
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será extinto. VI. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000047-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000047-38.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ELIZANDRA DOS SANTOS 

MENDES REU: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, 

etc. I. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição 

de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. II. No que 

concerne a consignação em pagamento, determino a emissão das guias 

de depósito, a fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias, conforme 

o art. 542, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Após, cite-se a parte 

Requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, observando-se, imperiosamente, o disposto no art. 546, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Por oportuno, a alegação 

de que o depósito não é integral só será admissível se a parte Requerida 

indicar o montante que entende devido (CPC, art. 544, IV). V. Alegada a 

insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende devido, ao 

Autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

intimação (CPC, art. 545). VI. Por outro lado, poderá a parte Requerida 

levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação 

parcial da parte Requerente, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvertida (art. 545, § 1º, do CPC). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006223-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MACHADO (REU)

SULLY NATALI PORTILHO BORDON (REU)

FERNANDO SANCHES (REU)

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006223-67.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: F. 

SANCHES & CIA LTDA - EPP, ALEXANDRE DE OLIVEIRA MACHADO, 

SULLY NATALI PORTILHO BORDON, FERNANDO SANCHES Vistos, etc. I. 

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000056-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE ROSA BAIMA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000056-97.2020.8.11.0045 AUTOR(A): DIONATAN GOMES DUARTE REU: 

ANTONIO JOSE ROSA BAIMA Vistos, etc. I. Apesar da parte Autora se 

intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que a mesma não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial (art. 321 

do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) comprovar a 

miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando documentos 

necessários para a prova de tal fato, sob pena de indeferimento do 

benefício da gratuidade de justiça. III. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006193-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006193-32.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E 

MECANICA - EPP Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue 

o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação 

(CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001445-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE LORDANI OAB - RJ073992 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA JUCHEM OAB - MT23987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GUILHERME CARDOSO CARMO (REU)
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MERCADO FILHOS DA PROMESSA EIRELI - ME (REU)

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS.

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

Processo Número: 1002726-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. D. S. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001523-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS (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)

 

Agendado pericia do processo 1001523-48.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001391-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ALVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1001391-88.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINAURA MARTINS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Para o depoimento pessoal da autora e oitiva das 

testemunhas eventualmente arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/03/2020, às 15:40 horas. II. Compete ao 

advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). III. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). IV. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006335-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ZANETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006335-36.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ILDO ZANETTE REU: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui, quando, 

então, saliento que apesar de constar na nomeação da demanda "Pedido 

de Tutela Antecipada" não consta fundamentação ou pedido nesse ponto, 

portanto, prejudicado. Defiro a prioridade da tramitação do feito, nos 

termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso e do artigo 1.048, inciso I, do 

Código de Processo Civil. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. No que concerne a inversão do ônus da prova, da 

análise dos autos, constata-se clara situação de hipossuficiência da parte 

Requerente em relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das 

suas alegações. A parte Requerente dispõe de condição de sexagenário 

e aposentado, caracterizando, assim, sua simplicidade e hipossuficiência 

quando comparado com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por 

verossímil a versão disposta pela parte Autora no tocante a relação de 

hipossuficiência para com a parte Requerida, sendo medida de direito a 

inversão do ônus da prova. Nesse sentido, vide entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONTRATO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A 

QUO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato 

de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim 

mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores 

condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- 

financeiras, o que não se verifica na hipótese em relação a parte 

agravada.” (N.U 1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). 

(Sem grifos no original). III.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus 

da prova por considerar a aplicação do disposto no Código de Processo 

Civil e do Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à 

parte Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Designo audiência 

de conciliação/mediação para a data de 18/05/2020, às 09h00min, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. V. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a 

presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O 

prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na 

data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. VI. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

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

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IX. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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, 
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revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Intime-se. XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. XIII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004411-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE RESENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIANO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004411-87.2019.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO DE RESENDE 

OLIVEIRA REQUERIDO: KASSIANO SOUZA Vistos, etc. I. Considerando o 

disposto no id. n. 26531829, expeça-se nova carta de citação, quando, 

então, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 16.03.2020, às 

17h, à qual será realizada perante o CEJUSC. II. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIA STATZMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000277-17.2019.8.11.0045 REQUERENTE: ODINEIA STATZMANN 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. I. Recebo 

a inicial e os documentos que a instrui. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 04/05/2020, às 15h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

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

Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002421-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE MATIASSO BIFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE PEREIRA SEGUNDO OAB - DF50486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISSON DA ROSA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002421-61.2019.8.11.0045 AUTOR(A): SIDIANE MATIASSO BIFFI REU: 

JAISSON DA ROSA Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a 

instrui. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. III. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 16/03/2020, às 

15h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005217-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 
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1005217-59.2018.8.11.0045 AUTOR(A):  SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REU: FABIANO BEZERRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 04/05/2020, às 

16h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001512-19.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ELI BARBOSA REU: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. I. De proêmio, 

recebo a emenda ofertada no id. n. 19914980, de modo que alterem-se os 

registros cartorários fazendo constar "Valor da causa: R$ 61.815,00" e 

"Justiça gratuita? NÃO". 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, considerando, inclusive, o exposto na seara 

administrativa do PROCON. II. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 04/05/2020, às 16h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV. Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VII. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001938-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES NERES 

REQUERIDO: EDITORA MUNDIAL LTDA - ME Vistos, etc. I. Trata-se Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Luiz Henrique Alves Neres em desfavor de Editora Mundial. 

Consta na exordial, que o Autor ao tentar realizar compras no comércio 

local fora informado da existência de registro junto aos órgãos de 

proteção ao crédito lançado em seu desfavor. Declara que a inscrição é 

indevida, uma vez que não contratou a dívida em questão, de modo que 

postula pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência/urgência para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a inicial (id. n. 7362649), juntou documentos, inclusive 

consulta do serviço de proteção ao crédito, vide id. n. 7362766-Pág. 1. 

Despacho no id. n. 7981902, determinando a emenda da exordial, 

notadamente para correção do valor à causa e indicação dos endereço 

eletrônico das partes. Manifestação do Autor no id. n. 21105865. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. De 

proêmio, nos termos do disposto no art. 292, VI, do Código de Processo 

Civil, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. “In casu,” 

verifica-se que a parte Autora cumulou os pedidos de declaração de 

inexistência de débito e condenação em danos em morais, todavia, atribui 

ao valor da causa o valor relativo aos danos morais. II.1 Sendo assim, e 

atento ao que dispõe, ainda, os incisos II e V, bem como o § 3º, todos do 

art. 292 do Código de Processo Civil, CORRIJO DE OFÍCIO o valor da causa 

para o valor de R$ 10.238,00, de modo que alterem-se os registros 

cartorários. II.2 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. II.3 No tocante aos 

pedidos relativos a tutela provisória (art. 294 do CPC), denota-se que o 

Autor embasou o requerimento na tutela de evidência, contudo, pretende 

deferimento da tutela de urgência (antecipada), de modo que procedo com 

a análise de ambas, de modo que evitar omissão no julgado. III. Do Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Evidência. Sem delongas, quanto 

ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, cabe 

enfrentar, inicialmente, os seus requisitos, nos termos do artigo 311, inciso 
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II, do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”: “Art. 311. A tutela 

da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” Nessa faceta, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência basta a comprovação documental dos fatos 

narrados e a existência de tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “O inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da 

evidência, inexistente no sistema do CPC/1973: as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica 

nessa segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de 

existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O 

legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto 

fático como no jurídico, exigindo prova documental para comprovar os 

fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. 

São Paulo: Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original). Veja-se que é 

exigida a apresentação de prova documental aliada à tese jurídica, de 

modo que é imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, não 

podendo o Juízo basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, 

as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada. 

III.1 Dessa feita, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência, eis que em dissonância com a disposição legal, forte no art. 

311, II, do Código de Processo Civil. IV. Da Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida, por dívida não contraída, 

demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a liminar requerida, 

fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos 

autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, como forma de 

garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada 

requerida deve ser determinada em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte Requerida 

poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja demanda seja 

julgada procedente, o depósito será devolvido à parte Requerente. IV.1 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, condicionado ao depósito judicial do valor do ato impugnado, para 

fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do valor da inscrição 

impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos 

autos o comprovante do depósito supra mencionado, o que deverá ser 

certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda com a retirada do 

nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente 

ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, 

ainda, que no caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. V. Da Inversão do Ônus da Prova. No que concerne a 

inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se clara 

situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente tem domicilio nesta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, ao passo 

que a Requerida tem endereço em Cotia/SP, caracterizando, assim, 

dificuldade quanto ao direito de obtenção de respostas e esclarecimentos. 

Razão pela qual, tenho por verossímil a versão disposta pela parte Autora 

no tocante a relação de hipossuficiência para com a parte Requerida, 

sendo medida de direito a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, vide 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os 

mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da 

prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, 

estrutura e condições técnico- financeiras, o que não se verifica na 

hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 1002144-83.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, 

Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no original). V.1 Desta forma, 

DETERMINO a inversão do ônus da prova por considerar a aplicação do 

disposto no Código de Processo Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte Requerida a juntada de 

cópia de contrato ou outro documento que evidencie a existência de 

relação jurídica com a parte Autora, nos termos do art. 6, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. VI. Da Citação e Audiência de Conciliação. VI.1 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 04/05/2020, às 

17h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. VI.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. VI.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VI.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do 

CPC).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VI.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). VII. Intime-se. VIII. Cumpra-se, expedindo. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000051-75.2020.8.11.0045 AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO VIEIRA 

REU: ANA LUCIA SIQUEIRA VANZELLA E CIA LTDA - EPP Vistos, etc. I. 

Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 30/03/2020, às 10h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

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

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005183-50.2019.8.11.0045 AUTOR(A): REGINALDO ROCHA DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos 

que a instrui. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada 

condição de mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. III. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 11/05/2020, às 

09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87695 Nr: 1544-51.2013.811.0045

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

 PARTE AUTORA: LEONILDES MARCELINO, HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BARSIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759-MT, OSWALDO PEREIRA CARDOS FILHO - 

OAB:MT/5.705

 Código 87695

Vistos etc.

I. Trata-se o presente feito de “execução provisória” da sentença/acórdão 

oriundo dos autos código 29801. No decorrer da execução, as 

executadas realizaram depósitos (f. 76, no valor de R$ 20.026,29; f. 86, 

no valor de R$ 22.322,83; e f. 152, no valor de R$ 70.023,83) que foram 

integralmente levantados pela parte exequente (f. 106, f. 116 e f. 164) 

após o oferecimento de caução (termo de caução f. 104).

 II. Ocorre que, apesar do silêncio das partes (notadamente das 

executadas que deveriam ser as principais interessadas), verifico que em 

30/05/2016 houve o trânsito em julgado da decisão proferida pelo e. STJ 

no Agravo em Recurso Especial nº 619.600 – MT (2014/0277992-1), pela 

qual minorou o valor da reparação moral anteriormente fixada pelo e. TJMT 

e que estava sendo executada provisoriamente no presente feito (vide f. 

169/174).

 III. Rememorando, temos que nesta primeira instância fora proferida 

sentença condenando as requeridas, solidariamente, a pagar aos autores 

a quantia de R$ 15.000,00 a título de dano moral, mais 15% de honorários 

advocatícios sobre o valor da condenação (cópia da sentença às f. 

25/49). As partes apelaram e o e. TJMT deu parcial provimento ao recurso 

dos requerentes, majorando o dano moral para R$ 50.000,00 (cópia do 

acórdão às f. 96/103). Posteriormente, o e. STJ deu parcial provimento ao 

recurso especial interposto por uma das requeridas, reduzindo o dano 

moral para R$ 15.000,00 (cópia f. 169/174).

 IV. O processo principal retornou a este juízo e encontra-se arquivado.
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 V. Intimem-se as partes para manifestarem a respeito, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando desde já os exequentes intimados para a 

devolução/depósito em juízo da diferença entre o valor devido e a 

totalidade por eles levantada no curso da execução provisória.

 VI. Após a manifestação das partes, retornem os autos conclusos.

 VII. Intimem-se. Cumpra-se.

LRV, 23 de janeiro de 2020.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 4734-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Vistos etc.

1. Intime-se o INSS, mediante remessa dos autos, a fim de que manifeste e 

esclareça a proposta de acordo apresentada às f. 149/150, onde propõe 

pagar "90% do valor apurado - exclusivamente por RPV", sendo que o 

valor correspondente ao percentual ofertado ultrapassa o teto de 60 

salários para pagamento por RPV. O autor/exequente concordou com a 

proposta apresentada (no que tange ao valor - 90% do valor apurado), 

mas consequentemente o pagamento da quantia correspondente aos 

atrasados seria por meio de precatório.

 2. Não se trata de contraproposta, mas sim de esclarecimentos quanto ao 

acordo proposto, pois eventual renúncia quanto ao valor excedente do 

RPV redundaria em valor inferior ao percentual destacado na proposta - 

90% do total apurado.

3. Prestados os esclarecimentos pelo INSS, intime-se o autor/exequente 

para manifestação, e, após, retornem os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106465 Nr: 2054-93.2015.811.0045

 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: MARIA TEREZA RODRIGUES SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em consonância com a r. decisão proferida pelo e. STJ no agravo em 

recurso especial nº 1.519.671 (2019/0168957-0) – f. 142, determino a 

suspensão do presente feito, até o julgamento do Tema/Repetitivo nº 692 

(Afetado – Possível Revisão de Tese) e posterior decisão e. TRF1 quanto 

ao seguimento do Recurso Especial interposto pelo INSS.

 2. Procedam-se as anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80322 Nr: 4392-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L CONSTRUTORA LTDA -ME, JAQUIELE 

STACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro a citação das requeridas por edital, observado o conteúdo do art. 

257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

II. Transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador especial às 

requeridas a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para que se 

manifeste nos autos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28298 Nr: 2383-52.2008.811.0045

 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: ÂP, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO - OAB:9301, LIANA MARA COCCO NUMARETTO - OAB:7134, 

VANDA GOMES - OAB:11824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Reitere-se o cumprimento da decisão de f. 49 quanto à averbação do 

divórcio, observando-se o novo número de matrícula do imóvel informado 

à f. 56/59.

2. Procedida a averbação, retornem os autos ao arquivo.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85330 Nr: 4910-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTR, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS, RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - 

OAB:16.338/MS, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 396. Expeça-se o necessário, e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80996 Nr: 166-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, 

REGIANE LEISMANN BOITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L CONSTRUTORA LTDA -ME, JAQUIELE 

STACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro a citação das requeridas por edital, observado o conteúdo do art. 

257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

II. Transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador especial às 

requeridas a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para que se 

manifeste nos autos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19547 Nr: 858-06.2006.811.0045

 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: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMESIO BARBOSA LUIZ & CIA LTDA, 

NEMEZIO BARBOSA LUIZ, ROSANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro a citação dos requeridos por edital, observado o conteúdo do art. 

257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

II. Transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador especial aos 

requeridas a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para que se 

manifeste nos autos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 143429 Nr: 5315-95.2017.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, 

RODRIGO BINI, JOSÉ PAULO KUMMER, OSVALDO MACHADO DE 

OLIVEIRA, VITOR PAULO PASSAGLIA, JEOVA PEREIRA, ANTONIO 

DONIZETE CAVALARO, GILMAR OLIVEIRA PINTO, JORGE ANTONIO 

ANDRETTA, VILSON GONZALES KIRST, CLAUDINEI MELO FREITAS, 

SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO, JAIR KAUFFMAN, JOSE MAURO 

DAMBROS, ELEDIR PEDRO TECHIO, AIRTON ANTONIO ZANETTI, EVERTOM 

MELCHIOR, INEZ CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FREDERICO 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS

 Vistos etc.

1. Rejeito os embargos de declaração, pois os depósitos que a executada 

pretende a vinculação foram realizados em outros autos (código 110495) 

e está em grau de recurso. Logo, qualquer requerimento deve ser 

realizado nos autos onde ocorreram os depósitos.

 2. Intimem. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 2649-34.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, GENECI DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos, etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/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, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24203 Nr: 2033-98.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLO & BELLO LTDA, CESAR BELLO, ALEY 

GERALDO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILIANE LOPES DA SILVA - 

OAB:21970/O

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de f. 128. Expeça-se o necessário.

2. Quanto ao requerimento de f. 127, mantenho a decisão de f. 121/125, 

não havendo qualquer fundamento de prova em sentido diverso.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42483 Nr: 2792-23.2011.811.0045

 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: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIR 

HELENA DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - OAB:42516, 

FABIAN FEGURI - OAB:MT 16.739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - 

OAB:MT/20612-A, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:MT/19.820, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - OAB:11974-B/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:MT/15,204, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 Vistos etc.

1. Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público.

2. Oficie-se ao CRI solicitando cópia atualizada das matrículas descritas no 

item 1 de f. 459-v.

3. Após, determino seja realizada a avaliação dos respectivos imóveis por 

Oficial de Justiça, observando-se as considerações constantes no item 2 

de f. 459-v.

4. Com a juntada da avaliação aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 2269-11.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO GESSO-COMERCIO E 

GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA-ME, CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82398 Nr: 1770-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RÉUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I. Defiro o pedido de f. 148/149. II. Para realização do leilão, 

nomeio o(a) leiloeiro(a) público(a) 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 67/2013), que deverão cumprir o 

encargo, atentando-se para as deliberações do artigo 884 e seguintes do 

CPC, notadamente adotar as providências para a ampla divulgação da 

alienação (art. 887, CPC/2015), devendo a publicação do edital ocorrer 

pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão, sendo que 

o edital será publicado nos meios típicos dos mercados do respectivo bem, 

por meio de material impresso, mala direta, publicações em jornais e na 

rede mundial de computadores, inclusive com imagens reais dos bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 274 de 777



nesse canal de comunicação, para melhor aferição de suas 

características e estado de conservação (art. 1.098, II, CNGC).III....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 135522 Nr: 836-59.2017.811.0045

 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: CLAUDIO MUHAMMAD JABER, IMAN HAMDAN JABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, (CPC, art. 1.010, 

§ 3º).

II. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2135 Nr: 189-94.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI, DÁRIO AMÉRICO GAFFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294, PERICLES ARAUJO GRACINDO DE 

OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

I. Atento ao pleito de f. 475, chamo o feito a ordem para o fim de ratificar 

os termos da decisão de f. 454, devendo o feito ser remetido à Subseção 

Judiciária Federal de Sinop/MT. Por corolário, torno sem efeito as decisões 

proferidas posteriormente (f. 468 e 472).

 II. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41245 Nr: 1552-96.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEN TRASNPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Vistos etc.

1. Defiro como requer à f. 160.

2. Proceda-se a intimação da executada acerca da penhora realizada à f. 

144, por publicação no órgão oficial. Não havendo impugnação em15 

(quinze) dias, expeça-se o necessário à conversão em renda em favor da 

exequente.

3. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 990 Nr: 203-15.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, HIDEO OKA, MITSUYO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o necessário à intimação dos executados e seus cônjuges 

acerca da penhora realizada (obervando-se o endereço indicado à f. 

167), e carta precatória para fins de avaliação do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1338-18.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, DESDM, ETNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

MIRCÉIAMARIA ELY - OAB:16.141/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de f. 226, consistente na penhora do imóvel identificado 

na matrícula de f. 185.-v

 II. Proceda-se na forma disposta no § 1º do art. 845 do CPC, devendo o 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial (art. 844 do CPC).

III. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação dos executados.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 125764 Nr: 3361-48.2016.811.0045

 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): SANTO FLECK GOMES, ALVARO ANDRE 

GOMES, CARMEN VANDERLEIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro como requer à f. 127.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41276 Nr: 4732-57.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de isenção do pagamento das custas.

 2. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 3188-92.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI, 

ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Expeça-se o necessário à citação do requerido no endereço informado à 
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f. 114.

 II. Caso a tentativa de citação seja negativa pelo fato do endereço não 

pertencer ao requerido, desde já defiro a citação mediante a expedição de 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observado o conteúdo do art. 257 do 

Código de Processo Civil.

III. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial ao requerido, na forma do art. 72, inciso II do CPC, a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para que se manifeste nos autos.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32564 Nr: 2339-96.2009.811.0045

 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: MAURICIO ESPIDIO HOFMEISTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Determino a suspensão do presente feito, até o julgamento do 

Tema/Repetitivo nº 692 do e. STJ (Afetado – Possível Revisão de Tese – 

Questão submetida a julgamento: “Proposta de Revisão de Entendimento 

firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 

692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante 

beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de 

decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”).

 2. Procedam-se as anotações pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20664 Nr: 1956-26.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VILAS BOAS, NELI FÁTIMA 

NOLL VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS VILAS BOAS E CIA LTDA(OPTICA 

BOA VISÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso (código 144311).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 3356-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos etc.

I. Defiro a restrição sobre o veículo indicado à f. 256/257, através do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita.

III. Intime-se o credor para indicar a localização do bem e em seguida 

expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, depósito e 

avaliação.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 6123-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA-EPP, 

RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH, 

WAZLAWICH & WAZLAWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. As pessoas físicas citadas às f. 85 e 88 são também os representantes 

das pessoas jurídicas executadas. Logo, todos foram citados e o feito 

prosseguiu sem a interposição de embargos.

 II. Intime-se o credor para se manifestar quanto ao expediente de f. 111, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81229 Nr: 412-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença para o fim de rejeitar os cálculos apresentados 

pelas partes e determinar ao exequente o recálculo dos valores em 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se aos termos retro 

decididos. 3.2. Assim que apresentados os novos cálculos, intime-se o 

INSS mediante remessa dos autos, para manifestação em 15 (quinze) 

dias. 3.3. Intimem-se. Cumpra-se. LRV, 16 de janeiro de 2020.CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144311 Nr: 5802-65.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FÁTIMA NOLL VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS 

VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS VILAS BOAS E CIA LTDA(OPTICA BOA 

VISÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 3. DIANTE DO EXPOSTO, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC, em c/c 

o art. 206, § 5°, I, do Código Civil, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da pretensão executória em apenso (código 20664). 3.1. 

Com base no princípio da causalidade, o Banco embargado não deve ser 

condenado em custas e honorários advocatícios, pois não deu causa ao 

processo de execução, de forma que os devedores não podem ser 

beneficiados pelo não cumprimento de sua obrigação. Sendo assim, não 

obstante o reconhecimento da prescrição, deixo de fixar honorários de 

sucumbência em favor dos embargantes.(...) 3.2. Remeta-se cópia da 

presente sentença ao feito em apenso (código 20664).3.3. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.3.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 

20 de janeiro de 2020.Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39287 Nr: 4312-52.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO GESSO-COMERCIO E 

GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de requisição das últimas declarações de imposto de 

renda da parte Executada. Para tanto, expeça-se ofício eletrônico para a 

Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer 

violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos 

oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

II. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

III. Ao final, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender por direito.

IV. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

V. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VI. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 13557 Nr: 2332-80.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:6298-A/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à fl. 594, cumpra-se nos termos ali delineados.

II. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113243 Nr: 5615-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENOLUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:30573

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à fl. 119, de modo que remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação da parte Exequente ou aporte de 

informações acerca do procedimento de penhora no rosto dos autos.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112876 Nr: 5423-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ADÃO FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de desconstituição da penhora, conforme postulado no 

item "1" às fls. 151/154, quando, então, incumbe à parte Exequente 

diligências cartorárias que se fizerem necessárias.

II. Ademais, intime-se a empresa Agilli Despachante Ltda para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, informe qual a remuneração percebida pelo 

Executado Vilmar Adão Formehl nos últimos 12 (doze) meses, se fazendo 

acompanhar dos documentos devidos, bem como junte aos autos o seu 

contrato social.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 946-10.2007.811.0045

 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: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 Vistos, etc.

I. Renove-se o cumprimento da decisão à fl. 3570, intimando o Senhor 

perito pessoalmente, por mandado judicial.

II. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23372 Nr: 1222-41.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Vistos, etc.

I. Intimem-se os Advogados do Executado, aqueles em que constam 

outorga de "Procuração" à fl. 67, para ratificar (ou não) o acordo juntado 

aos autos às fls. 178/180, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que não 

houve juntada de procuração pelo Advogado Leonardo de Mattos, sob 

pena de não homologação do acordo.

II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006356-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BONFANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GRAZIELE BALBINOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006356-12.2019.8.11.0045 REQUERENTE: ROBERTO BONFANTI 

REQUERIDO: GRAZIELE BALBINOTTI Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por Roberto Bonfanti em desfavor de 

Graziele Balbinotti. Consta na exordial, que a parte Autora formalizou com 

a Requerida Pedido de Venda de Sementes sob o número n. 502019, 

referente a safra 2019/2020, no valor de R$ 210.000,00. Alega que 

efetuou o pagamento da quantia de R$ 151.000,00, contudo, não recebeu 

o produto adquirido. Narra, ainda, que diversos foram os atos da 

Requerida referente a venda de produtos e não entrega, conforme relação 

processual apresentada. Requer a parte Requerente em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência a entrega imediata dos 

produtos ou devolução dos valores pagos. Postulou ao final pela 

procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência e 

condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais. Com a inicial (id. n. 2773797), juntou documentos. 

Manifestação da parte Autora no id. n. 27737672, juntando o comprovante 

de pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro a prioridade da tramitação do feito, 

nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso e do artigo 1.048, inciso I, do 

Código de Processo Civil. III. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente adquiriu produtos sementes para a safra 

2019/2020, e que tendo efetuado o pagamento da quantia R$ 151.000,00 

não houve a entrega do respectivo produto. Sustenta o Autor, que a 

conduta da Requerida não foi restrita ao Autor, mas fora aplicada em 

desfavor de diversas pessoas, nesse sentido, em consulta a relação de 

feitos elencados pelo Autor, verifica-se situação similar nos seguintes 

autos: 1. Ação Anulatória c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 

1000612-66.2019.8.11.0035;  2 .  Ação de Execução n . 

1011110-26.2019.8.11.0003; 3. Tutela Cautelar de Caráter Antecedente n. 

1010671-15.2019.8.11.0003. Muito embora o caso dos autos seja atual, 

sua análise proclama rememorar os basilares princípios do direito romano, 

notadamente do preceito de Ulpiano, qual seja, Iuris praecepta sunt haec: 

honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, (Os preceitos 

do direito são estes: viver honestamente, não lesar a outrem, dar a cada 

um o que é seu). Denota-se, assim, que a parte Autora se encontra 

privada da posse do produto adquirido e sofre prejuízos diante do 

pagamento percentual efetuado, de modo que necessário a devolução em 

favor da Requerente da quantia em questão e/ou entrega do produto, nos 

termos do Pedido n. 502019, dispostos no id. n. 27737402-Pág. 4/5. No 

tocante aos requisitos do art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

verifica-se a presença manifesta da existência de probabilidade do direito, 

decorrente da comprovação de aquisição e pagamento parcial da 

obrigação (id. n. 27737402-Pág. 6/7), bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte Autora 

se encontra privada dos produtos adquiridos em período de safra 

iminente, bem como pelas condutas similares questionadas junto ao Poder 

Judiciário. Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO 

– PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO PÓS CIRURGIA – PENSÃO 

MENSAL DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 

300 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de 

urgência se impõe.” (N.U 1008061-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, 

Publicado no DJE 26/07/2019). (Sem grifos no original). De mais a mais, 

não há que se falar em irreversibilidade da demanda, considerando o 

lastro financeiro da Requerente. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Todavia, descabe aplicação de multa, uma vez que 

possível a adoção de medidas expropriatórias mais efetivas pela parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a Requerida 

Graziele Balbinotti proceda com a restituição da quantia de R$ 151.000,00 

em favor da parte Autora e/ou proceda com a entrega dos produtos 

adquiridos, no prazo de 5 (cinco) dias. IV. Da Citação e Audiência de 

Conciliação. IV.1 Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 11/05/2020, às 13h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV.3 Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). IV.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IV.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IV.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). V. Intime-se. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005870-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STERFSON RAIMUNDO DA SILVA SOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANANIAS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005870-27.2019.8.11.0045 AUTOR(A): STERFSON RAIMUNDO DA SILVA 

SOEIRO RÉU: EMERSON ANANIAS Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Reconhecimento e Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Busca e Apreensão 

proposta por Sterfson Raimundo da Silva Soeiro em desfavor de Emerson 

Ananias. Consta na exordial, que as partes formularam contrato verbal de 

compra e venda (troca), ocasião em que o Autor adquiriu do Requerido um 

imóvel localizado nesta urbe pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), 

tendo dado como pagamento o veículo Honda Civic EXR, ano 2013/2014, 

placa OAT1556, Renavam n. 00586329897. Alega que o Requerido se 

comprometeu a efetuar a transferência do imóvel, contudo, após a posse 

do bem veículo este mudou-se para o Estado de Mato Grosso do Sul, não 

deixando garantia quanto ao cumprimento do acordado. Informa também, 

que honrou com o pagamento de 9 (nove) parcelas, no total de R$ 

6.944,34, arcou com prejuízos decorrentes da queda de uma parece da 

casa edificada no imóvel, bem como teve lançado em seu nome diversas 

multas contraídas pelo Requerido. Salienta que tentada a solução pela via 

extrajudicial não logrou êxito, sendo que tomou conhecimento de o veículo 

fora colocado à venda em uma garagem de veículos. Requer a parte 

Requerente em sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência a 

nomeação de fiel depositário do bem, com a consequente restituição. 

Postulou ao final pela procedência da ação, com a rescisão do contrato 

verbal, restituição dos valores pagos e indenização a título de danos 

morais. Com a inicial (id. n. 26509248), juntou documentos. Decisão no id. 

n. 26523672, determinando a emenda da lide no tocante a qualificação do 

Autor e comprovação da hipossuficiência arguida na exordial, e como 

medida assecuratória de direitos o bloqueio do veículo via Sistema Renajud 

e busca e apreensão em favor do Autor. Comprovante de inclusão de 

restrição veicular de “Circulação” no id. n. 26544086. Manifestação do 

Requerente no id. n. 26672185, informando que a Garagem Gabriel 

Veículos Ltda teria devolvido o veículo ao Requerido, de modo que 

solicitou sua responsabilização por perdas e danos. Despacho no id. n. 

26719489, determinando a expedição de carta precatória para nova 

tentativa de apreensão, e intimando a Garagem Gabriel Veículos Ltda para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Emenda à inicial no 

id. n. 26758302. Malote digital no id. n. 27389069, comunicando a busca e 

apreensão do veículo e consequente nomeação da Garagem Gabriel 

Veículos Ltda como fiel depositária do bem. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. De 

proêmio, recebo a emenda ofertada no id. n. 26758302, e defiro o pedido 

de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. 

Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 

do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial permitem constatar a presença de 

requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, a relação contratual estampada na 

petição vestibular, ainda que em caráter de cognição sumária, indica 

descumprimento de obrigação contratual pelo Requerido, com cometimento 

de atos de agravamento da condição de Autor, decorrente do lançamento 

de multas no prontuário do veículo por atos do Requerido, o qual se 

encontra registrado no nome do Requerente. Releva notar também, que 

segundo se dessume da narrativa disposta na exordial, a parte Requerida 

se encontra inadimplente com a obrigação de transferência do imóvel, e 

estando na posse do veículo manifestou desejo na alienação, consoante 

entrega junto a Garagem Gabriel Veículos Ltda. Decorrente de tais fatos, 

pelo juízo fora determinado a busca e apreensão do veículo, ante o risco 

iminente de perda deste, conforme delineado no item “V” da decisão id. n. 

26523672, como medida assecuratória de direitos. Neste sentido, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deriva do iminente receio 

de transferência do bem ante a clara possibilidade de alienação à 

terceiros, fato efetivamente demonstrado nos autos, vez que se trata de 

bem móvel de fácil comercialização e remoção, o qual se encontrava na 

Garagem Gabriel Veículos Ltda quando do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, id. n. 27389069. Por assim sendo, a apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não 

comporta maiores delongas, sendo o deferimento desta medida que se 

impõe. IV.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil, para fins de: DETERMINAR o depósito do bem móvel objeto 

de litígio com o Requerente ou com pessoa indicada nos autos, ficando 

desde já nomeado como fiel depositária; CONFIRMAR a decisão 

assecuratória de direitos proferida no id. n. 26523672. IV.2 Considerando 

o resultado frutífero da apreensão (id. n. 27389069), prejudicada a 

responsabilização da Garagem Gabriel Veículos Ltda postulada pelo Autor 

no id. n. 26672185. IV.3 Determino, ainda, a retirada da restrição veicular 

de “Circulação” inserida no id. n. 26544086. V. Da Citação e Audiência de 

Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 04/05/2020, às 15h, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte Requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006210-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SEBASTIAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006210-68.2019.8.11.0045 AUTOR(A): JAIR SEBASTIAO DE ALMEIDA 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. I. Trata-se Ação 

Revisional de Contrato proposta por Jair Sebastião de Almeida em 

desfavor do Banco Santander S.A. Consta na exordial, que a parte Autora 

firmou com o Banco Requerido 1 contrato de financiamento sob o número 

033-0999-860000005090, para pagamento em 48 parcelas, no valor de R$ 

963,39. Alega que houve abusividade na cobrança dos juros 

remuneratórios. Requer a parte Requerente em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência a determinação de abstenção/retirada de 

inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

impossibilidade de busca e apreensão do bem, determinação de 

suspensão da cobrança e autorização para depósito judicial dos 

pagamentos futuros. Se manifestou também pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova e 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Postulou ao final pela 

procedência da ação, com a revisão da relação contratual (redução dos 

juros remuneratórios), reparação a título de danos morais, repetição do 

indébito e condenação em honorários de sucumbência de estilo. Com a 

inicial (id. n. 27410479), juntou documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Da Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, a relação contratual entre as 

partes foi estabelecida em 01.08.2018 (id. n. 27414129), sendo que 

decorrido um ano da pactuação a parte postulante se insurgiu e buscou 

auxílio ao judiciário, não se vislumbrando, portanto, óbice ao deslinde do 

feito e pronunciamento da parte Requerida antes de qualquer deliberação. 

Ademais, tenho que o postulante teve prévia e inequívoca ciência do valor 

do negócio, no caso representado pelas taxas de juros e valor fixo das 

parcelas, de modo que não justifica-se a alegada urgência, perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, que possibilite a concessão da 

antecipação dos efeitos tutela de urgência. Pelo contrário, da análise do 

contrato veiculado aos autos, denota-se, “a priori”, que os juros 

pactuados guardam observância aos valores de mercado disponibilizados 

pelo Banco Central, documento anexo. Deveras, não vislumbro de plano a 

propalada abusividade na taxa de juros, sendo notória a possibilidade de 

estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, logo, a 

insurgência da parte Autora contra os encargos não é satisfatória, em si 

mesma, para concessão da tutela pretendida, sendo que a média de 

mercado não é impositiva às relações bancárias, pelo contrário, resulta 

dos diversos percentuais praticados pelas instituições financeiras, 

cabendo ao consumidor no momento da contratação efetuar a 

comparação e contratar aquela que desejar. Para mais, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do pleito liminar 

depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três 

elementos: “a) ação proposta pelo contratante contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança 

indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a 

contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação 

de caução idônea, a critério do magistrado” Com efeito, na espécie, 

restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Neste sentido, eis o 

delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

DEPÓSITO INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTA A MORA e seus 

efeitos – DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO DO VALOR DAS PARCELAS 

PACTUADAS – CARECE DE UTILIDADE PRÁTICA NA DEMANDA – 

DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

RECURSO DESPROVIDO. A consignação de valor inferior ao pactuado não 

tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a 

inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem 

como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o 

bem. Para evitar a inclusão do nome consumidor nos cadastros restritivos 

de crédito e mantê-lo na posse do veículo, basta que o mesmo pague 

regularmente as parcelas no tempo e no modo contratado, sem a 

necessidade de intervenção do Judiciário, conforme a orientação do STJ 

no incidente de recurso repetitivo Resp nº 1061530/RS e o § 1º do art. 

285-B do Código de Processo Civil. Se a instituição financeira não está se 

recusando a receber as parcelas contratadas, o deposito integral das 

parcelas em Juízo carece de utilidade pratica na demanda, impossibilitando 

o seu deferimento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 0038687-10.2016.8.11.0000, 

, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 

10/05/2016). (Sem grifos no original). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS 

INDEMONSTRADOS - DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – 

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não 

é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter 

a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu 

inadimplemento. II - O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Recurso Especial nº. 1112879/PR (representativo de controvérsia), 

considerou que, não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao 

consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e 

o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, 

mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de 

mercado praticadas em operações da mesma espécie.” (AI 90744/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Sem 

grifos no original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – DEPÓSITO DE DO VALOR INCONTROVERSO – 

IMPEDIMENTO DE INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS 

DE INADIMPLENTES – DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – LIMINAR – 

DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. É possível, mediante o depósito judicial 

de valor incontroverso da dívida ou oferecer caução idônea, afastar a 

caracterização de mora nas ações revisionais, desde que demonstrada 

verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais 

(STJ AgRg no AREsp 714178 / MS). Desta feita, não se vislumbrando, por 

ora, a presença dos requisitos necessários a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, tenho pelo indeferimento da pretensão postulada em 

sede de tutela de urgência.” (AI 104669/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016). 

(Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta 

maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe. III.1 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 11/05/2020, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 
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iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida 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 (art. 334, § 8º, do 

CPC).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36169 Nr: 1194-68.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGG

 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:

 Certifico e dou fé que, o autor, bem como o advogado constituido nos 

autos, nada se manifestaram . Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114771 Nr: 6539-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR RECH, IEDÊ MARIA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o autor intimado em fls. 109, através do seu 

advogado, nada se manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos e fico no aguardo de novas determinaçãoes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33257 Nr: 3085-61.2009.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o autor, bem como o advogado constituido nos 

autos, nada se manifestaram . Dessa forma, encaminho-os autos 

cocnlusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98116 Nr: 4457-69.2014.811.0045

 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): CLEBER ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JR - OAB:45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o autor, bem como o advogado constituido nos 

autos, nada se manifestaram . Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 5820-57.2015.811.0045

 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): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o autor, bem como o advogado constituido nos 

autos, nada se manifestaram . Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para providenciar a distribuição das 

cartas precatórias expedidas para oitiva de suas testemunhas, 

comprovando nos autos no prazo de 30(trinta) dias,ou recolher as guias 

para distribuição por esse juízo, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para providenciar a distribuição das 

cartas precatórias expedidas para oitiva de suas testemunhas, 

comprovando nos autos no prazo de 30(trinta) dias,ou recolher as guias 

para distribuição por esse juízo, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003220-75.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

J. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN OAB - MT16668/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA OAB - MT18007/O (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033902-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAN ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DOMINGOS (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000108-93.2020.8.11.0045. Intimem-se os requerentes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000176-43.2020.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000182-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ROMERO VILASSANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000182-50.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004332-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARLET (REQUERENTE)

DANIELA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA GOBBI OAB - MT16324/O (ADVOGADO(A))

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES QUEIROZ DE SOUZA MUDANCAS E TRANSPORTES - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004332-16.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

consumação da citação pessoal da ré, secundada com o com o 

exaurimento de todos os meios tradicionais de localização, se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

Determino que se proceda à citação da ré, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRIS PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001284-78.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005608-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI OAB - MT20759/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005608-14.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002856-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PIERO CARLESSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002856-35.2019.8.11.0045. Proceda-se à intimação da 

executada, mediante a expedição de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, [art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil], para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, 

acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004515-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004515-50.2017.8.11.0045. Intime-se novamente o 

requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o depósito do 

valor dos honorários periciais em Juízo. Intime-se o perito para que indique 

data e horário para a realização dos trabalhos. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001691-84.2018.8.11.0045. Não havendo mais provas a 

serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001057-54.2019.8.11.0045. Configura-se ônus processual 

da parte manter atualizado o seu endereço no processo e obrigação 

funcional do advogado estabelecer um canal de diálogo constante com o 

cliente durante todo o trâmite do processo. Não obstante isto, como 

medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, 

tendo em vista que não houve a intimação pessoal da parte autora acerca 

da perícia designada, Redesigno a realização da perícia médica para o dia 

11/03/2020, a partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. 

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado e, também, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65) 3549-3226], a fim de 

que o requerente seja submetido a perícia, registrando-se que o não 

comparecimento produzirá, como consequência, na decretação da perda 

da prova. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001009-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001009-32.2018.8.11.0045. Intime-se a apelada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Promova-se a alteração dos dados e informações relativas 

aos cadastros de advogados no presente processo, com o objetivo de 

regularizar a representação do polo passivo. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000123-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 283 de 777



Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA LOBO EIRELI ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000123-62.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promovam a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereçam embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos 

da Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000139-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R P DA SILVA ESPACO BELEZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000139-16.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promovam a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereçam embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos 

da Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DO RAMO COELHO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000101-04.2020.8.11.0045. Com espeque no teor do art. 1º 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 11/03/2020, a partir das 08h30min., observada a ordem de 

chegada. Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, 

via DJe, para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (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 profissional, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE KARCZMARSI MORANGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1000109-78.2020.8.11.0045. Com espeque no teor do art. 1º 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 11/03/2020, a partir das 08h30min., observada a ordem de 

chegada. Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, 

via DJe, para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (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 profissional, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MATTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000127-02.2020.8.11.0045. Com espeque no teor do art. 1º 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 18/03/2020, a partir das 08h30min., observada a ordem de 

chegada. Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, 

via DJe, para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 
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diárias? A partir de quando? n) Qual ou 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. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (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 profissional, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003354-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PASSAGLIA BAZANA (REU)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REU)

GILSOMAR ANTONIO BAZANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003354-05.2017.8.11.0045. Uma vez tempestivos os 

recursos de apelação e suas contrarrazões, encaminhe-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para efeito 

de apreciação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001629-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA VILHENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MS6835-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001629-44.2018.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerente nos eventos nº 17373900, 

17373901, 17373902, 17373903 e 17373904. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-30.2019.8.11.0045

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)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000302-30.2019.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerente na réplica. Proceda-se também 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000154-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA LIMA OLIVEIRA OAB - 798.910.632-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS BERNARDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000154-85.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000171-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDES RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000171-21.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRIGIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000173-88.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000177-28.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DOS REIS OAB - 061.107.751-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000177-28.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PALOTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO JOSE SODER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000196-34.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000219-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CASONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000219-77.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL HORIZONTES NOVOS DE NOVO 

SARANDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000197-19.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000198-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESIO SURDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000198-04.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAILTON DIAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000199-86.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004617-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004617-72.2017.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes 

litigantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o 

conteúdo dos documentos juntados nos eventos nº 23471927, 23478186, 

23478190, 23480617 e 23480622. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000146-08.2020.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000148-75.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ REOLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000148-75.2020.8.11.0045. Com espeque no teor do art. 1º 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 18/03/2020, a partir das 08h30min., observada a ordem de 

chegada. Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, 

via DJe, para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (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 profissional, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, intime-se 

a autarquia ré, para que no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste. 

Concedo à parte requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MARIA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001496-65.2019.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerente nos eventos nº 21090608, 

21090613 e 21090635. Proceda-se também a intimação das partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000227-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA RANGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000227-54.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000228-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESIDIO BEDIN LORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000228-39.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000229-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI LESEUX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000229-24.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000238-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CATARINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000238-83.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142490 Nr: 4814-44.2017.811.0045

 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: CTREIN & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA, A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIA NICOLE 

MOURA RIBEIRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

4814-44.2017.811.0045, Protocolo 142490, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 3642-14.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIA NICOLE 

MOURA RIBEIRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

3642-14.2010.811.0045, Protocolo 38605, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94685 Nr: 1603-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DUCCI 

LOURENÇO, para devolução dos autos nº 1603-05.2014.811.0045, 

Protocolo 94685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003614-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA LUCIA FRANK (EXECUTADO)

MANFREDO RICARDO GUSE (EXECUTADO)

COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA DEMEDA OAB - SC49391 (ADVOGADO(A))

MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI OAB - SC34621 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003978-20.2018.8.11.0045. Considerando-se que a 

homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, 

acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o 

integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — 

jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que o 

devedor-executado descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, Defiro Parcialmente o pedido veiculado por parte da exequente, 

para o fim de: a) Determinar que a demanda expropriatória prossiga de 

acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa; 

b) Decretar a rescisão da transação civil. Intime-se o executado para que, 

no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil]. Exaurido o 

prazo para pagamento, intime-se à exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 8863-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIANA CARLINI CHAIDER DE PAULA, 

MARCOS ROBERTO GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KIMBERLY SANTOS ROCHA - 

OAB:24.014/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 220, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2020, às 16h00min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da testemunha Diego Sousa 

Eler

Intimem-se o Ministério Público, o Defensor, os réus e a testemunha 

arrolada, observando-se o endereço informado pelo Parquet. Requisite-se, 

se necessário.

 HOMOLOGO a desistência na inquirição das testemunhas Sandra Maria 

Dias (fl. 220), Valdir Ruelis (fl. 220) e Adriana Silva Costa (fl. 169).

Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo da META nº. 

02/2020 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 127342 Nr: 4158-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, RAFAEL 

FERREIRA DA SILVA, LAUDELIRA MATIAS GOMES, JANIETH APARECIDA 

FELISMINA RODRIGUES, DIEGO COUTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, ARIANE FERREIRA MARTINS - OAB:12586

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

de abril de 2020, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo da META nº. 

02/2020 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127342 Nr: 4158-24.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, RAFAEL 

FERREIRA DA SILVA, LAUDELIRA MATIAS GOMES, JANIETH APARECIDA 

FELISMINA RODRIGUES, DIEGO COUTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, ARIANE FERREIRA MARTINS - OAB:12586

 dia 02 de abril de 2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139741 Nr: 3290-12.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de maio de 2020, às 16h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143886 Nr: 5563-61.2017.811.0045

 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): ELIEZER SILVA DE ALMEIDA, DIOGO MATEUS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.
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 2. Ante o que preceitua o art. 56, da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 2020, às 13h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório dos 

denunciados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas 

residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. 

Citem-se os acusados do recebimento da presente denúncia, intimando-os 

e requisitando-os, se necessário, da audiência supradesignada. 

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos 

periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170744 Nr: 4086-32.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERUSA SILVA MORAES, LUIZ PEDRO 

SCHULER SIEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar os acusados JERUSA SILVA MORAES e LUIZ PEDRO SCHULER 

SIEBEN, na pessoa de seu advogado, DR REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB/MT 6214-B, para que, dentro do prazo legal, apresente os 

MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 172115 Nr: 5045-03.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE BERNARDES BIANGULO, DIEGO 

RAMOS GODINHO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 14h15min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 172519 Nr: 5333-48.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES ARAÚJO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 13h05min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 172312 Nr: 5211-35.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS AUGUSTO REBOLHO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 13h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 171677 Nr: 4723-80.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 13h15min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174310 Nr: 6359-81.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGENIO ATÍLIO STREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 14h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175039 Nr: 6790-18.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PEDRO CAVASIN MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 13h25min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLINDA PERINAZZO CECONI SIGNOR (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como requerer o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33455 Nr: 3287-38.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BOASEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO ANTONIO FAVERO - 

OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:11387-MS, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817-MS

 Certifico que, em atenção as petições PEA de fls. 375/376, e fl.377, 

desarquivei os autos, contudo não existe nenhum valor vinculado ao 

processo, haja vista que já fora expedido os alvarás, como consta nas fls. 

373/374, sendo assim retorno os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167181 Nr: 2083-07.2019.811.0045

 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: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMA ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Intimo a advogada da autora do fato, da redesignação da audiência para o 

dia 03 de Março de 2020, às 15h30min.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003483-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO PRASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003483-73.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

NESTOR PEDRO PRASS RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTO. Pois bem. Considerando a afetação no RE 8002 (Número 

Único: 0083552-41.2018.1.00.0000), em que fora para suspenso todos os 

processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território 

nacional, que versem sobre a extensão do auxílio a acompanhante para 

os segurados aposentados por invalidez às demais espécies de 

aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social (art. 45 da Lei nº. 

8.213/1991), imperioso se faz que seja suspenso a presente ação, nos 

termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, vez que trata da mesma matéria 

discutida no recurso acima indicado. Isso posto, SUSPENDO o trâmite 

processual da presente demanda, tendo em vista a afetação do RE 8002 

ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil. Aguardem-se os autos 

em cartório até o julgamento do referido recurso. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000204-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TERESINHA CASANOVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000204-11.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARLENE TERESINHA CASANOVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. No mais, certifique-se a Sra. Gestora nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005403-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005403-48.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE EXECUTADO: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Retifico parcialmente a decisão 

de ID n.º 27479113. Onde lê-se: Cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, 

da CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos 

do artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. Em 

seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o 

prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o devedor 

apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do Estatuto Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) do valor da causa. Leia-se como: INTIME-SE a 

Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na forma 

do artigo 535, do CPC. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. 

Cumpra-se integralmente conforme determinado. Expeça-se o necessário. 
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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: 1000102-86.2020.8.11.0045

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000102-86.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. Recebo a inicial e os 

documentos a ela acostados. Verifica-se a ausência do recolhimento das 

custas judiciais, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente decisão 

ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazendo aos autos comprovante de pagamento, sob 

pena de extinção. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a 

ser realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 26 de março de 2020, às 15:00 

horas. Cite-se a parte requerida, para comparecer ao ato designado, 

observando o disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. 

Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar eventual proposta de 

autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da 

parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela 

Defensoria Pública. As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo 

conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 

335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 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: 1000120-10.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL CARLOS FILHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000120-10.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ESMAEL CARLOS FILHO DE SOUSA REU: BANCO FINASA BMC S.A. 

VISTO. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas. O Requerente alega 

celebrou com a Requerida, na data de 17/01/2017 um pacto de 

financiamento para aquisição de um veículo, com valor líquido do crédito 

de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com entrada de R$ 12.000,00 

(doze mil reais) a ser quitado em 48 parcelas de R$823,41 (oitocentos e 

vinte e três reais e quarenta e um centavos). Afirma ainda que por conta 

dos elevados valores e ilegais encargos contratuais não amparados pela 

legislação vigente, o Requerente não consegue mais efetuar os 

pagamentos advindos do pacto do contrato. Por fim requer que seja 

deferida a tutela antecipada, a fim de determinar: A- Que o Autor consigne 

os valores mensais e incontroverso, no montante de R$ 442,06 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos), relativo as 

parcelas em aberto, de modo a elidir eventual mora da parte postulante até 

que se julgue o mérito definitivo da presente demanda; B- Que a requerida 

se abstenha de promover a busca e apreensão de seu veículo, garantido 

a posse ao Requerente; C- Que o Requerido seja intimado a abster-se de 

incluir o nome do Autor em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, 

ou, caso já o tenham feito, procedam sua imediata exclusão; Vieram-me 

conclusos. Passo à análise do pedido liminar. Segundo o art. 300 do 

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). Pois bem. Considerando os elementos de cognição 

existente nos presentes autos, entendo que a parte autora não conseguiu 

demonstrar, prima facie, a probabilidade de seu direito. Para uma melhor 

análise do caso em comento, por meio de consulta ao sítio do Bacen 

(anexo ao ID n.º 28043771), pude verificar que nas operações de crédito 

com recursos livres de pessoas físicas para aquisição de veículos, a taxa 

média de juros praticada no mercado à época da pactuação do contrato 

em discussão (janeiro de 2017), era de 26,18% a.a. e 1,96% a.m., 

portanto, a cobrança efetivada no período da normalidade pelo banco 

requerido, qual seja: taxa de juros de 20,69% a.a. e 1,58% a.m. (conforme 

contrato de ID n.º 27978477-p. 04), à princípio, se mostra em consonância 

com taxa média praticada no mercado à época da assinatura do contrato. 

Assim, a simples circunstância de existência de ação de revisão de 

contrato objetivando a rediscussão do montante do débito, ou sua 

incorreção não outorga o Requerente, automaticamente, o direito de ilidir a 

mora com a consignação de valor da parcela que entende devido. 

Conforme preceitua a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação 

de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 

Ademais, ressalta-se que somente o depósito integral do valor contratado 

possui o condão de ilidir a mora e demais consequências dela advindas. 

Em caso análogo, o Desembargador Orlando de Almeida Perri negou de 

plano o seguimento a recurso de agravo de instrumento com base no 

seguinte entendimento (RAI 99653/2012/TJMT): “O C. Superior Tribunal de 

Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo (art. 

543-C do CPC), no sentido de que a simples discussão judicial da dívida 

não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do 

devedor no cadastro restritivo de crédito, a qual depende da presença 

concomitante dos seguintes requisitos: a) houver ação proposta pelo 

devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for 

depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser 

apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). Não há, nos autos, a presença 

simultânea dos referidos pressupostos, considerando a não 

demonstração da abusividade dos encargos contratuais por parte da 

instituição financeira agravada. [...] Com relação ao depósito das parcelas, 

não se pode olvidar que a consignação visa, antes de tudo, alforriar-se 

dos efeitos da mora, afastando-se do inadimplemento. O credor, por seu 

turno, não pode ficar à mercê do depósito incompleto, em evidente 

descompasso com o contrato. Desse modo, a recorrente até pode realizar 

o depósito a menor do valor contratado. No entanto, não irá gerar os 

mesmos efeitos do pagamento integral. Assim, realizando o depósito 

judicial parcial das parcelas nos valores que aponta, fica o devedor sujeito 

aos efeitos da mora, cujo afastamento ou não dependerá do resultado do 

mérito da ação proposta. Conclui-se, portanto, que a decisão invectivada 

amolda-se perfeitamente à jurisprudência recente do C. Superior Tribunal 

de Justiça, não merecendo qualquer reparo. Em face do exposto, com 

fulcro no artigo 527, inciso I, do Código de Processo Civil e no artigo 51, 

inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

nego seguimento a este recurso de agravo de instrumento”. Ainda sobre o 

assunto, colaciono outro julgado do Egrégio Tribunal de justiça de Mato 

Grosso: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALORES 

“INCONTROVERSOS” - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MORA - 

IMPOSSIBILIDADE- POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - 

ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito dos 

valores tidos como incontroversos é uma faculdade do devedor, contudo, 

somente o depósito integral do valor contratado tem o condão de elidir a 

mora. A manutenção do bem, na posse do devedor, pressupõe o 

afastamento ou a inexistência da mora. Caracterizada a mora, o credor 

tem o direito de se utilizar de todos os meios legais para satisfazer seu 

crédito. Para determinar a abstenção da inscrição do nome do devedor 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é indispensável o 

atendimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos: a) a contestação 

judicial do débito; b) a comprovação de que os contratuais avençados são 

superiores à taxa média de mercado; c) depósito de no mínimo de 70% do 

valor contratado, percentual tido como razoável em sede de revisão 
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contratual.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 10384/2011 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE – RELATOR: DES. MARCOS MACHADO – JULGAMENTO: 24 de 

agosto de 2011). Posto isto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada em todos os seus termos, 

vez que os cálculos foram elaborados de forma unilateral, baseando-se 

em mera expectativa. Ainda, volto a dizer, não restou demonstrado 

incontesti que a cobrança é abusiva. Contudo, por se tratar de verdadeira 

relação consumeristas nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do 

Consumidor, defiro a inversão do ônus probatório. Desde já designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 14h00min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Intimem-se as partes, através 

de seus procuradores para comparecerem ao ato designado (art. 308, § 

3º c/c art. 304, CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo 

conciliação o réu poderá oferecer contestação ao pedido principal, no 

prazo de 15 dias (art. 308, § 4º c/c art. 335, inciso I, CPC), consignando 

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, tendo em vista que a Autora conseguiu demonstrar 

que não consegue arcar com as custas processuais, neste momento, sem 

que isso possa afetar a sua própria subsistência e de sua família. As 

providencias. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003223-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. D. S. (REQUERIDO)

 

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 . 

1003223-59.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: JOAQUINA SENIRA 

DE OLIVEIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: OSVALDO ALVES DOS 

SANTOS Intimação do polo ativo, para se manifestar, no prazo legal, 

acerca da juntada de ID 28243600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006340-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMIDAL-TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - EPP 

(REU)

JOSE SABINO ZANOTTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006340-58.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

CAMILA COSTA DA SILVA RÉUS: TRANSMIDAL-TRANSPORTES E 

MINERACAO DALSOQUIO LTDA - EPP, JOSE SABINO ZANOTTO VISTOS, 

ETC. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, entre 

as partes acima identificadas. Alegam os Requerentes que no dia 

11/11/2019 a mãe deles faleceu em decorrência de atropelamento 

causado pelo veículo M.BENZ/ATRON 2324, PLACA QBP-0596, de 

propriedade da primeira Requerida. Por fim, requerem que seja deferida a 

tutela de urgência determinando a indisponibilidade de bens, até o valor da 

causa ou outro valor arbitrado, para garantir o resultado útil do processo. 

Com a inicial vieram os documentos. Como dito, trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima 

identificadas. Na espécie, cuida-se de ação indenizatória de acidente de 

trânsito, que supostamente gerou a morte de EBETE COSTA DA SILVA, em 

que se requer, em sede de tutela de urgência, que seja deferida 

liminarmente a indisponibilidade de bens dos Requeridos, para garantir o 

resultado útil do processo. De fato, verifica-se pelos documentos de IDs 

n.º 27700821–p. 02 e 27700822–p. 03, que existem fortes indícios de um 

ato ilícito, dano e nexo causal, o que pode resultar no dever indenizar. 

Como se sabe, para que seja deferida a medida liminar de indisponibilidade 

de bens, faz-se necessária a presença de requisitos especiais, quais 

sejam, o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’. No caso dos autos, no 

entanto, tenho que não se mostra suficientemente evidenciada, nesta 

sede de cognição sumária que consiste o exame da liminar na ação 

indenizatória, a incidência dos requisitos autorizadores da aludida medida 

restritiva, até porque não há quaisquer indícios de dilapidação do 

patrimônio dos Requeridos. Entrementes, cabe observar que o pleito de 

indisponibilidade dos bens consiste em medida bastante gravosa, cuja 

finalidade é a de tutelar o resultado útil do processo, assegurando a 

eventual reparação aos prejudicados. Assim, ela deve ser deferida em 

face de elementos indiciários de dissipação do patrimônio dos réus com o 

fim de esquivar-se de eventual condenação de reparação civil, conforme 

se vê da doutrina de Enrique Ricardo Lewandowski, in verbis: "Cumpre 

notar, ademais, que a indisponibilidade de bens, via de regra decretada 

'inaudita altera parte', constitui providência de excepcional gravidade, que 

acarreta pesados ônus morais e sociais aos atingidos, sem falar nos 

prejuízos de caráter econômico, assemelhando-se a verdadeira morte civil 

quando todo o patrimônio dos acusados é embargado.” Bem por isso 

faz-se indispensável que a decretação liminar da medida seja precedida 

de criteriosa avaliação das condições gerais de admissibilidade da ação 

em que é pleiteada, bem como da presença do 'fumus boni iuris' e do 

'periculum in mora', evitando-se qualquer automatismo do provimento 

judicial. Desta feita, como dito, não há nestes autos registro de que os 

requeridos estejam dilapidando os seus patrimônios a fim de se 

esquivarem de eventual reparação dos danos em caso de condenação, 

prova que deveria vir acompanhada da inicial, mas não veio. Ora, a 

indisponibilidade de bens, por ser medida extrema, há de ser devidamente 

fundamentada, com fulcro nas regras impostas pelo devido processo 

legal, somado ao fundado receio de dilapidação ou de insolvabilidade 

patrimonial. No caso versado, não está comprovado a ocorrência dos 

pressupostos materiais para decretação de tal medida, qual seja, o difícil 

ou impossível ressarcimento do dano, de modo que o pedido de liminar não 

pode ser acolhido. Assim, ausentes os elementos que demonstrem, até o 

momento, que os requeridos estejam dilapidando o patrimônio ou não 

tenham condições de arcar com eventual condenação, não se afigura 

razoável o deferimento da excepcional e gravosa medida pretendida. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade dos bens dos réus. 

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC 

desta Comarca, no dia 12 de março de 2020, às 15:00 horas. Cite-se a 

parte requerida, para comparecer ao ato designado, observando o 

disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, 

no ato da citação, certificar eventual proposta de autocomposição (art. 

154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora 

para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando 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. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119298 Nr: 154-41.2016.811.0045

 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: MARTINHA JUSTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora do 

desarquivamento dos autos conforme requerido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 294 de 777



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109696 Nr: 3768-88.2015.811.0045

 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: RLRDS, ROSINEIDE SANTOS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da autora do 

desarquivamento requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118244 Nr: 8563-40.2015.811.0045

 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: FLÁVIO FREIRE FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 170731 Nr: 4077-70.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENIO CESAR PIVETA, MARCIA REGINA PIVETTA 

FROES DE MORAES, SANDRA MARIA PIVETA DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Becker - 

OAB:MT0021773O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, 

MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 VISTOS.

Certifique-se quanto à tempestividade, se tempestivo recebo para a 

discussão.

 Após, Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC).

Depois de cumpridas as providências acima, concluso para decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170731 Nr: 4077-70.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENIO CESAR PIVETA, MARCIA REGINA PIVETTA 

FROES DE MORAES, SANDRA MARIA PIVETA DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Becker - 

OAB:MT0021773O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, 

MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 Impulsiono os autos para Intimar o Embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMAZIA SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (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 DECISÃO Processo: 1000773-46.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

DAMAZIA SANTANA DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

Proceda a escrivania as alterações necessárias. INTIME-SE a Fazenda 

Pública na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, bem como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do 

CPC. Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000041-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000041-31.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA RÉU: LARISSA DA SILVA MIRANDA 

VISTOS. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser 

realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC desta Comarca, no dia 05 de março de 2020, às 17:00 horas. 

Cite-se a parte requerida, para comparecer ao ato designado, observando 

o disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de 

Justiça, no ato da citação, certificar eventual proposta de autocomposição 

(art. 154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora 

para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando 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. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004734-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - 1ª Promotoria de Justiça 

Cível de Lucas do Rio Verde (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004734-92.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 1ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTOS. Em atenção à Portaria n.º 29/2019-CM, que 

autoriza a distribuição/redistribuição dos feitos relacionados à saúde 

pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, tenho por bem DETERMINAR a remessa dos presentes 

autos ao referido juízo, eis que competente para análise da matéria aqui 

ventilada. Registro que por se tratar in casu, de cumprimento provisório da 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.º 139-72.2016.811.0045 (código: 119283), 

entendo enquadrar-se o feito na hipótese de prestação continuada, sendo 

necessária, portanto, a imediata remessa, em obediência aos termos da 

Resolução TJ-MT nº 09/2019. Em atenção ao art. 3º da Portaria CGJ N. 

129, de 29 de outubro de 2019, consigno que não foram efetuados 

bloqueios nos presentes autos, inexistindo assim, valores vinculados 

neste feito. Ciência às partes da remessa do feito à 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004782-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA REGINA BENEDETTI ZANINI TROMBETTA (EXECUTADO)

PIETRI ZANINI TROMBETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004782-51.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MARCELO AUGUSTO BORGES EXECUTADO: PIETRI ZANINI TROMBETTA, 

CARLA REGINA BENEDETTI ZANINI TROMBETTA VISTOS. Inicialmente, 

cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas”. Em seguida, intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Cálculo apresentado 

no ID n.º 28172326. Certificado o não pagamento do devido no prazo 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). 

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Certifique-se no 

processo fisico o número do processo de cumprimento de sentença 

digital. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006274-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOUZA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006274-78.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

JAIR SOUZA DE MELO EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Determino a emenda a inicial, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, a parte autora junte certidão de trânsito em julgado. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005650-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL CASTANHO DUGAICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005650-29.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MICHEL CASTANHO DUGAICH EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de 

sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado 

no ID n.º 26084356. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Certifique-se 

no proceso fisico o número deste cumprimento de sentença e a forma de 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003666-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003666-78.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): ORLANDO PEREIRA DA SILVA REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTO, ETC. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDÊNCIÁRIA (Concessão De Amparo Social Ao Portador De 

Deficiência - Lei 8.742/93), entre as partes acima identificadas. Aduz que 

mora de favor na casa do seu Irmão, e que a situação da moradia é 

deplorável, a construção é antiga e de madeira, ainda não possuem 

condições de arcar com a manutenção da residência bem como dos 

moveis e utensílios que estão em situação precária. Relata, que não 

consegue exercer qualquer atividade laboral, pois apresenta: CID F10. - 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, CID S45 

- Traumatismo dos vasos sanguíneos ao nível do ombro e do braço. 

Assim, requer a concessão do benefício previdenciário disposto na Lei 

8.742/93, que garante 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora 

de deficiência, por não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família. Com a exordial vieram os documentos. A 

inicial foi recebida (ID n.º 10133914), determinando-se a realização de 

estudo social para averiguar a alegada situação de miserabilidade da 

parte, bem como exame médico pericial, postergando a análise da liminar 

após a juntada dos laudos, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita e 

determinou a citação da autarquia ré. Citado o INSS apresentou 

contestação, requerendo a improcedência da ação (ID n.º 10688396). 

Estudo Social veio aos autos nos IDs n.º 12022178 e 12134737. Aportou 

aos autos laudo médico pericial (IDs n.º 13060278, 13060439 e 

13060475). O Requerente se manifestou no ID n.º 13257699 quanto aos 

laudos. Certificou-se o decurso do prazo para a autarquia Requerida se 

manifestar quanto aos laudos juntados aos autos (ID n.º 23208877). Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. Decido. Como dito, 

cuida-se de AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA (Concessão De Amparo Social Ao 
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Portador De Deficiência - Lei 8.742/93), tendo as partes acima 

qualificadas. Pois bem. A Constituição Federal, no seu art. 203, incisos I a 

V, asseguram assistência social por meio da concessão de um salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, sendo tal benefício regulamentado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS. Vislumbra-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da incapacidade do Requerente, bem como 

da falta de condição de prover seu próprio sustento ou de tê-lo provido 

por sua família, nos termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei 8.742/93, verbis: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1o 

Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

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. § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, diante do pedido 

manejado pelo Requerente, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para comprovação da 

incapacidade do Requerente, foi juntado aos autos atestados médicos, 

além disso, pelo laudo médico pericial realizado (ID n.º 13060278), 

extrai-se que o autor é portador de sequela da bebida alcoólica, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, CID 10: F10, S45, J40, J440, com sequelas 

irreversíveis, com incapacidade total e permanente, e o início da 

incapacidade se deu em março de 2017 (Respostas constantes nos 

seguintes quesitos: primeiro, quarto, quinto e sexto). Diante do exposto, e 

através da análise minuciosa dos laudos médicos periciais acostados aos 

autos, depreende-se, portanto, que a parte autora encontra-se atualmente 

incapacitada em razão de sua doença. Comprovada a incapacidade do 

Requerente, resta agora verificar sua condição de miserabilidade. 

Conforme se extrai da constatação socioeconômica realizada (ID n.º 

12022178), o núcleo familiar do requerente é composto por 02 (duas) 

pessoas, quais sejam: o Requerente e seu irmão. O Requente aufere 

renda no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) consertando cadeiras de 

arame, o seu irmão não recebe qualquer renda, assim, possuem renda per 

capita inferior a de ¼ do salario mínimo. Mesmo se a renda per capita do 

da família seja superior a ¼ do salario mínimo, segundo entendimento 

itinerante, é plenamente possível o reconhecimento da hipossuficiência 

deste por outros meios dentro do contexto fático. Nesse sentido, o 

Supremo Tribunal Federal, analisando a Reclamação nº 4374, entendeu 

pela inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, 

por considerar que o critério da renda familiar mensal per capita inferior a 

um quarto do salário mínimo está defasado para caracterizar a situação de 

miserabilidade. Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgadodo 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO 

ASSISTENCIAL CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, 

alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A 

limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a 

única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é 

apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 

presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda 

per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, 

Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, 

levando-se em consideração o conjunto probatório presente nos autos, 

entendo que o autor preenche os requisitos exigidos para a concessão do 

benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa doente e 

carece de condições dignas de sobrevivência, vivendo em situação de 

miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma 

do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder benefício de 

prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor de um 

salário-mínimo mensal à parte autora a partir da data de entrada do 

requerimento ”DER” (02/03/2017 – ID n.º 9932212, p. 01), já observada a 

prescrição quinquenal, bem como descontadas as parcelas que 

porventura possam ter sido recebidas no curso da ação. 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, 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, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002604-37.2016.8.11.0045

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:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1002604-37.2016.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDA: G. MARTINELLI E 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR em face de G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME, com 

fundamento no Decreto-Lei 911/69, visando a constrição do veículo de 

marca VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.6 POWER Chassi: 

9BWAB05U5CT102106, Cor: Branca, Ano: 2011/2012, Placa: NUB0714 

Renavan:344944948. Anexou documentos à inicial. Deferida a liminar (Id. 

3215629), o bem foi apreendido e depositado em nome do representante 

da Autora, Sr. Jonas Cordeiro dos Santos Junior (Auto de Busca e 

Apreensão e Depósito – Id. 4928909). Na sequência, a parte ré se 

manifestou, aduzindo o pagamento das parcelas inadimplidas em 

dezembro de 2016, requerendo a revogação da liminar e a imediata 

restituição do automóvel, e/ou, a restituição dos valores pagos. Ao fim, 

pugna pela extinção do feito, bem como a condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por 

cento) do valor dado à causa, custas processuais e multa por litigância de 

má-fé. Juntou documentos. O pedido de revogação da liminar e a imediata 

restituição do automóvel fora reiterado na petição de Id. 5515716. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no Id. 5603449, alegando 

que o pagamento fora efetuado 07/12/2016, data posterior a distribuição 

da presente demanda, com a devida constituição em mora da parte 

devedora. Pontuou ainda, que para a restituição do bem, o devedor 

deveria efetuar o pagamento dívida em sua integralidade, o que 

corresponde às parcelas vencidas e vincendas, atualizando o débito no 

valor de R$ 9.301,47 (nove mil trezentos e um reais e quarenta e sete 
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centavos), não havendo que se falar em restituição de valores pagos. Ao 

fim, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. O pedido de devolução do 

bem fora indeferido, conforme decisão de Id. 5798776, face a ausência do 

pagamento integral da dívida, determinando-se a intimação da parte 

requerida no tocante as demais provas a serem produzidas. A requerida 

se manifestou no Id. 6069237, apresentando comprovante de depósito 

judicial (Id. 6069258, 6069274 e 6069350), para pagamento do saldo 

devedor indicado pela parte requerente, pleiteando a revogação da liminar 

de busca e apreensão, sendo deferido o pedido para devolução do bem 

móvel à parte requerida, conforme decisão de Id. 6733540. Em petição 

anexa no Id. 6872707 a parte requerente alega que o depósito efetuado 

pela requerida não fora suficiente para purgar a mora, pugnando pela 

complementação no valor de R$ 252,95 (duzentos e cinquenta e dois reais 

e noventa e cinco centavos). Anexou documentos. Por seu turno a parte 

ré, em petição anexa no Id. 8000161, pontuando que o valor depositado 

fora o indicado pela autora, reconhecendo a inadimplência do valor de R$ 

7.626,57 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), aduzindo que tal valor fora totalmente quitado, requerendo que 

seja reconhecido o adimplemento substancial do contrato e, por sua ótica, 

inadequada a presente medida judicial. Instadas as partes a manifestarem 

acerca das provas a produzir (Id. 10887516), pugnando os litigantes pelo 

julgamento antecipado da lide (Ids. 11007271 e 11122669). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se 

de Ação de Busca e Apreensão COM PEDIDO LIMINAR, tendo as partes 

acima indicadas. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, é 

possível que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, após executada a liminar e, 

segundo os valores apresentados pelo credor. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR EXPROPRIATÓRIA CUMPRIDA. PURGA DA MORA 

NÃO CONFIGURADA. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. O instituto da 

gratuidade judiciária se destina àqueles que efetivamente não têm 

condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento 

do sustento próprio e/ou de seus familiares. Inexistindo elementos nos 

autos demonstrando que o recorrente não possui capacidade financeira 

de arcar com os ônus do processo, tampouco que tenha havido qualquer 

alteração na sua situação financeira desde que firmou o contrato objeto 

da demanda, descabe deferir a gratuidade da justiça. DA BUSCA E 

APREENSÃO E DA PURGA DA MORA. É inaplicável a teoria do 

adimplemento substancial nos contratos de bens móveis onerados com 

alienação fiduciária. Nova redação ao art. 3º, § 2º, do Dec. Lei 911/69. 

Precedentes do STJ. Após o cumprimento da liminar expropriatória, o 

devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução 

da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento integral da 

dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem 

no patrimônio do credor. Precedente STJ. Realizado o pagamento fora do 

prazo legal, e em valor aquém ao devido, não há falar em purga da mora e 

em restituição do bem apreendido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70080131964, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Julgado em 28/02/2019). In casu, ante o pagamento da 

integralidade da dívida pela empresa Ré (Id. 6069258, 6069274 e 

6069350), houve restituição do bem, conforme determinado no Id. 6733540 

(Auto de Restituição – Id. 6822997), estando, por conseguinte livre de 

qualquer ônus em relação ao montante devido à parte requerente, eis que 

devidamente pago o débito, no valor por esta declinado na réplica 

apresentada no Id. 5603449. Com relação à matéria: “A PURGAÇÃO DA 

MORA - PERDAS E DANOS - ACÓRDÃO MANTIDO. Depois do trânsito em 

julgado da decisão que deferiu a purga da mora, em ação de busca e 

apreensão regida pelo Decreto nº 911/69, a matéria está preclusa. Em 

ação de busca e apreensão fundada no Decreto nº 911/69, a purga da 

mora implica reconhecimento da procedência do pedido e, como tal, 

desafia extinção do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, 

II, do CPC/73 (art. 487, I, do NCPC), devendo o réu responder pelos 

encargos financeiros do processo.” TJMG - Embargos Infringentes 

1.0701.13.032394-5/003, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da 

sumula em 23/06/2016). No que tange a complementação do débito valor 

de R$ 252,95 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco 

centavos), requerido pela parte autora, cabe destacar, que o Decreto-Lei 

n° 911/69 em seu art. 2º, § 1º, estabelece: “Art. 2º. No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. § 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o 

principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção 

monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.” 

(destaquei) Desta feita, não se mostra viável a inclusão das custas 

processuais e honorários advocatícios no montante devido para purga da 

mora, porquanto apenas podem ser incluídas no crédito, as verbas 

explicitamente previstas no art. 2º, § 1º, acima transcrito, considerando 

que o pagamento das custas processuais e outras despesas (ônus da 

sucumbência), só serão estipulados por ocasião da prolatação da 

sentença, por tratar-se de verbas de caráter processual. Nesse sentido, 

cotejo o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. I- O pagamento da 

integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 

1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, posto 

que inexistente a sucumbência, sendo os mesmos devidos quando do 

julgamento do feito em sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA.” TJGO, APELACAO 0143180-73.2016.8.09.0168, Rel. 

JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 21/02/2018, 

DJe de 21/02/2018. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CARACTERIZADA E 

PURGADA. NÃO INCLUSÃO DE DESPESAS, CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS. AFERIÇÃO EM SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EX 

OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPRO-VAÇÃO 

HIPOSSUFICIÊNCIA. I - Requerida e deferida a purgação da mora, incabível 

será o arbitramento de honorários advocatícios, o pagamento das custas 

processuais e outras despesas (ônus da sucumbência), uma vez que 

estes só serão estipulados por ocasião da prolatação da sentença por 

tratar-se de verbas de caráter processual, não dispostas no art. 2º, §1º, 

do DL 911/69. II - O pagamento da integralidade da dívida pendente na 

Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2º do art. 3º do 

De-creto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui honorários 

advocatícios, despesas e custas iniciais. III – [...]. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (TJGO, Agravo de 

Instrumento (CPC) 5482696-24.2017.8.09.0000, Rel. LUIZ EDUARDO DE 

SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2018, DJe de 14/03/2018. 

Assim, tem-se o reconhecimento tácito do pedido inicial, tendo em vista a 

natureza da ação que é de cunho ressarcitório, o qual já fora quitado pela 

empresa requerida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

EXTIGUINDO O PROCESSO, com resolução do mérito com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor calculado para 

quitação da mora (cálculo Id 6872735), contudo como já houve o 

pagamento parcial das custas e dos honorários eis que incluídos nos 

cálculos anexo ao Id 6872735, ordeno que o requerido faça o pagamento 

somente do remanescente, no valor de R$ 252,96 (duzentos e ciquenta e 

dois e noventa e seis reais). Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002594-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES CALDEIRA (REQUERENTE)

DEIVIS RODRIGUES CALDEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) DA AGÊNCIA DE ÁGUA BOA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1002594-60.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

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

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

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

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

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

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

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

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

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

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

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 21 de janeiro de 2020. JEAN 

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

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

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

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

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002595-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO AUGUSTO NEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1002595-45.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

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

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

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

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

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

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

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

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

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

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

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 21 de janeiro de 2020. JEAN 

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

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

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

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

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002304-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GONCALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

NEURI VALTER SCHERER (AUTOR(A))

TANIA SEGURA (AUTOR(A))

PEDRO JAIR PEREIRA DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1002304-45.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em análise dos autos, 

verifica-se que os autores ajuizaram a demanda em litisconsórcio ativo 

facultativo, atribuindo o valor da causa em R$ 50.277,49 (cinquenta mil, 

duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Ao simular 

a guia de arrecadação em sítio virtual do TJMT, nota-se que as custas 

processuais correspondem ao valor de R$ 1.005,54 (mil e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos). Sendo assim, no que tange ao pedido de 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIMEM-SE os autores (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, os seguintes documentos deverão 

ser colacionados: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa física); (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de 

renda de pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI local. 2 – Com a 

juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA o segredo de 

justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, 

submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – 

Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1]§ 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.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000062-79.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

DZURURA BUTSE XAVANTE OAB - 703.568.481-67 (REPRESENTANTE)

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. 1000062-79.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000054-05.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas no PJE n. 1000054-05.2020.8.11.0021, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-64.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

DZURURA BUTSE XAVANTE OAB - 703.568.481-67 (REPRESENTANTE)

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. 1000063-64.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000054-05.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas no PJE n. 1000054-05.2020.8.11.0021, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000038-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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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. 1000038-51.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000037-66.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas no PJE n. 1000037-66.2020.8.11.0021, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001482-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EMBARGANTE)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001482-90.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em análise ao PJE n. 

1001928-30.2017.811.0021, este Juízo homologou acordo atinente aquele 

processo, mas que também se referia a esta demanda. INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos a 

minuta do referido acordo. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

TADEU FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000322-93.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

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

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

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

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

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

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

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

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

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

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

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

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

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

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

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

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

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

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

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

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

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

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001326-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INARA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

NEUSA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001326-05.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – O Código de Processo 

Civil regido pela Lei n. 13.105/2015 estabeleceu no art. 3º, parágrafos 

segundo e terceiro que o Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos. Além disso, sedimentou que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução devem ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive, no curso da demanda. Com esta incitação, o 

art. 139, inciso V do CPC verbera que o Juiz dirigirá o processo 

utilizando-se de medidas que visam, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição entre as partes, utilizando-se para tal desiderato, 

preferencialmente, o auxílio de conciliadores e mediadores na tentativa de 

resolução do conflito, seja através da transação ou, eventualmente, em 

certas demandas, o restabelecimento do diálogo entre as partes. Nessa 

senda, em sintonia com o Ofício Circular n. 35/2019 da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o intuito de estimular a solução 

consensual da lide e atender o índice de conciliação processual ditado 

pela Meta n. 3 do Conselho Nacional de Justiça, aliado à manifestação 

volitiva da executada, este Juízo DESIGNA audiência de conciliação entre 

as partes para o dia 02 de abril de 2020 às 15h30min (MT) a ser realizado 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca de Água Boa/MT, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de seus advogados. 2 – Realizada a audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a transação, o que deverá ser 

certificado nos autos, inclusive, para a comunicação à Corregedoria-Geral 

de Justiça, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 118690 Nr: 1326-56.2017.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Damaradzki Martins 

- OAB:25452/0/MT

 DECISÃO

1 – Diante do fato de que este Juízo deferiu prazo para a parte autora 

manifestar a respeito do endereço das testemunhas, aliado a cota 

ministerial apresentada à fl. 62, EXPEÇA-SE carta precatória para as 

Comarcas de Canarana/MT, Nova Xavantina/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, 

com a finalidade de inquirir as testemunhas indicadas à fl. 62, devendo as 

partes serem intimadas do ato de expedição, nos termos do art. 261, §1º 

do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 261 do Código de Processo Civil, este Juízo 

CONSIGNA o prazo de 40 (quarenta) dias para o cumprimento.

 2 – Com o retorno das missivas, REMETAM-SE os autos conclusos para 

análise do encerramento da fase instrutória.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 106230 Nr: 386-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJRdS, IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 DECISÃO

Da análise dos autos verifica-se que foi prolatada sentença à fl. 207, 

julgando extinto o presente feito e determinando o arquivamento dos 

autos.

Contudo, os adolescentes não foram localizados para serem intimados da 

sentença proferida, conforme certidão exarada à fl. 209.

Em que pese à frustração da localização dos adolescentes, este Juízo 

entende desnecessária a tentativa de sua localização, isso porque 

incumbe aos menores informarem a modificação de seu domicílio, sob 

pena de presunção de suas intimações.

 O art. 274, parágrafo único do CPC assim disciplina:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)

1 – Assim, este Juízo DECLARA a ocorrência de intimação dos 

adolescentes quanto à sentença exarada à fl. 207, nos termos do art. 274, 

parágrafo único do CPC.

2 – Nessa senda, este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 210.

3 – CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 94119 Nr: 3235-41.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Cipriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITÃO LEAL E SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DECISÃO

Diante da ausência de indicação de bens do executado, com fulcro no 

artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro do CPC, este Juízo SUSPENDE a 

execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.

Saliente-se que o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na 

hipótese de ser localizado bem passível de constrição. Portanto, não será 

admitido mero requerimento de diligências sem a mínima demonstração de 

sua efetividade.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001024-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEIA APARECIDA MACEDO PETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001024-10.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise ao pedido de 

produção de prova pericial apresentado pela autora, este Juízo DEFERE o 

requerimento, isso porque o exame tem a finalidade de apurar alegados 

valores dispendidos para a conclusão da obra a título de lucros 

cessantes. É importante salientar que a comprovação de lucros cessantes 

é ônus da requerente, conforme consignado na decisão exarada no 

evento n. 17454030. 2 – Para tanto, este Juízo NOMEA a empresa Real 

Brasil Consultoria, localizada na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que 

servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso. A 

perícia consistirá na apuração de valores que teriam sido despendidos 

para a conclusão da obra em cotejo com o instrumento contratual firmado 

e com o projeto existente no processo. 3 – INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º do CPC, 

possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar 

assistente técnico, bem como apresentar quesitos, sob pena de 

preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar 

proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do CPC). 

5 – Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar acerca da proposta dos 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3º do CPC. 

6 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para análise da 

proposta dos honorários e, eventualmente, impugnação apresentada pelas 

partes, momento em que será conferido regular andamento quanto ao 

pagamento do exame e a determinação para a indicação da data, local, 

horário e prazo para a sua realização. 7 – Em relação à produção de 

prova testemunhal apresentado pela autora, este Juízo DEFERE a sua 

realização apenas no tocante aos danos extrapatrimoniais, item “c” da 

decisão saneadora, tendo em vista que, em relação ao item “b” e “d” do 

referido ato jurisdicional, nota-se a necessita de exame pericial, que 

restou ora deferido nesta demanda. 8 – Em relação ao pedido de 

depoimento pessoal da requerida, nos termos do art. 385 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o requerimento, tendo em vista a 

finalidade de obter a confissão da demandada. 9 – Por sua vez, no que 
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tange ao pedido de prova testemunhal apresentado pela requerida (Id n. 

17971482), este Juízo DEFERE a sua produção apenas no tocante ao item 

“g”, “h” e “i”, tendo em vista a sua compatibilidade com a ideia de extrair do 

depoente as impressões sensoriais a respeito dos fatos da causa. A 

questões indicadas nos itens “a” até “f”[1] da manifestação da requerida 

necessita de conhecimentos técnicos, portanto, não sensoriais de 

testemunhas. Assim, em relação a tais pontos, este Juízo INDEFERE 

produção de prova testemunhal. 10 – De outro lado, em relação ao 

depoimento pessoal da requerida, este Juízo INDEFERE o requerimento, 

isso porque essa modalidade de prova tem a finalidade de obter a 

confissão, nos termos do art. 385, §1º do CPC, o que se mostra 

incoerente com o sistema jurídico a tentativa de extraí-la da própria 

demanda, como pretendido em sua manifestação. 11 – Para a colheita de 

prova oral, este Juízo DESIGNA audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de junho de 2020 às 12h30min (MT). 12 – Com fundamento no art. 

357, §4º do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão da prova oral. 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. 13 – 

Além disso, INTIME-SE pessoalmente a requerida para comparecer na data 

da audiência agendada com a finalidade de tomar o seu depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, nos termos do art. 385, §1º do Código de 

Processo Civil. 14 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] a)- Que os vícios 

encontrados na construção (infiltrações advindas do telhado – falta de 

isolamento, pontos e energia desalinhados e insuficiência de vergas e 

contra-vergas), são qualificados como “risco de grau mínimo”; b)- Que as 

“infiltrações advindas do telhado” decorreram da ausência das buchas de 

vedação, em razão da paralisação da obra; c)- Que os pontos de energia 

desalinhados seriam corrigidos quando fossem colocadas as caixas de 

energia e tomadas, bem como quando fosse nivelado o piso através da 

realização do contrapiso; d)- Que as pequenas fissuras que apareceram 

nas aberturas seriam eliminadas com o reforço estrutural das referidas 

aberturas; e)- Que a construção de uma piscina, por terceiro, sem reforço 

estrutural e sem a vedação devida pode ter contribuído para a 

acomodação do terreno e o surgimento das pequenas fissuras; f)- Que os 

supostos vícios apontados não comprometem a segurança e a estrutura 

da obra, pois são qualificados como “vícios; de grau mínimo”;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-16.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-16.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:CLAUDIONOR 

GUTH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE VICTOR GUIMARAES 

POLO PASSIVO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 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: 12:30 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000037-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA OAB - 027.550.393-37 

(PROCURADOR)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO QUE PROMOVO A INTIMAÇÃO 

DO(A) ADVOGADO(A) DO(S) DO PROMOVENTE ACERCA DA EXPEDIÇÃO 

PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, PARA ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO 

DESTE NO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memorial de cálculo atualizado quanto ao cumprimento da 

sentença

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 123-67.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RODRIGUES BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/O

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado que os presentes autos 

foram desarquivados tendo em vista requerimento para os devidos fins. 

Certifico ainda, que caso não manifeste interesse no prosseguimento do 

feito, o mesmo voltará ao arquivo no prazo de 05 (cinco) dias. Salma 

Corrêa de Moraes Pereira,Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105573 Nr: 1923-57.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PEREIRA DE AMARAL, MARTA 

JUNGLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - 

OAB:26165/B

 Vistos.
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 I – Sem delongas, REVOGO por ora a nomeação do Dr. Moises Adriano 

Amorim de Souza, sendo que seus honorário e dos demais causídicos que 

atuaram de forma dativa no feito serão arbitrados no momento da 

sentença.

 II – Vista a Defensoria Pública Estadual para apresentação de memoriais 

finais em relação a ré MARTA JUNGLES.

 III – Após, conclusos para sentença.

 Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020.

 Marina Carlos França,

 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102344 Nr: 345-59.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, THALES 

GOMES MACIEL, VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT, IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Nos termos da legislação vigente, provimento 52/2007 e do Art. 482, § V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado Evandro Pampolini de Oliveira para, no prazo legal, apresentar 

razões de apelação visto desejo de recorrer do denunciado Vinnicius 

Nathan Rodrigues Costa conforme carta precatória juntada aos autos de 

ref.314

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92931 Nr: 1217-11.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Fica Vossa Senhoria, na qualidade de procurador(a) do Denunciado, 

devidamente INTIMADA para que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 559,84 (Quinhentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença de ref. 49. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da taxa 

judiciária de R$ 146,44 (Cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

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: 1217-11.2018.811.0020, 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94466 Nr: 1854-59.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARINHO SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, na qualidade de procurador(a) da parte 

REQUERENTE, devidamente INTIMADA para que, nos termos do artigo 5º, § 

3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 547,18 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e dezoito centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença de ref. 16. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da taxa 

judiciária de R$ 133,78 (Cento e trinta e três reais e setenta e oito 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: 1854-59.2018.811.0020 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".

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80714 Nr: 1693-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO RODRIGUES ALVES, Cpf: 

06838416107, Rg: 2.958.097-8, Filiação: Cleonice Rodrigues Alves e 

Sérgio Ferreira Alves, data de nascimento: 21/12/1994, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, 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: GUSTAVO RODRIGUES ALVES, vulgo “Gu”, 

brasileiro, solteiro, natural de Alto Araguaia/MT, nascido em 21/12/1994, 

filho de Sérgio Ferreira Alves e Cleonice Rodrigues dos Santos, residente 

na Rua E, Qd. 04, Lt. 12, Morada do Sol, Santa Rita do Araguaia/GO, pelas 

seguintes motivações fáticas e jurídicas. Consta dos autos que no dia 21 

de janeiro de 2017, por volta das 03h00min, na Rua Sílvio José de Castro 

Maia, nesta cidade, o denunciado, consciente e dolosamente, mediante 

violência e grave ameaça, subtraiu, para si, a quantia de R$ 752,00 

(setecentos e cinquenta e dois reais) da vítima Célia Martins Ferreira, bem 

como, imbuído de animus furandi, subtraiu para si o aparelho celular marca 

Motorola, de Cid Martins Ferreira. Apura-se dos autos que, na madrugada 

do dia 21 de janeiro de 2017, o denunciado adentrou na residência das 

vítimas e surrupiou o aparelho celular da vítima Cid. Em seguida, a vítima 

Célia, que estava dormindo em um dos quartos da casa, despertou em 

razão de barulhos que ouviu no interior da residência, ocasião em que 
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visualizou um indivíduo no quarto, mexendo em sua bolsa. Ao perceber 

que a vítima havia acordado, o algoz, ora denunciado, afirmou que se 

tratava de um roubo, e, mediante ameaça, exigiu que Célia lhe desse 

dinheiro. A vítima, por sua vez, entregou ao denunciado a quantia de R$ 

52,00 (cinquenta e dois reais), contudo, Gustavo exigiu uma quantia maior, 

ocasião em que, temendo a ação do increpado, lhe deu o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais). Em seguida, após a súplica da vítima, o denunciado 

devolveu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e determinou que Célia 

abrisse o portão para que ele pudesse sair. Nesse momento, a vítima Cid, 

irmão de Célia, também acordou e viu o denunciado sair da residência, 

momento em que deu falta de seu celular, marca Motorola, o qual foi 

subtraído por Gustavo. Ato contínuo, a polícia foi acionada, sendo que em 

investigações, logrou êxito em identificar o autor dos crimes, tendo sido o 

denunciado reconhecido pelas vítimas, consoante termos de fls. 09 e 35. 

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia GUSTAVO RODRIGUES ALVES como incurso nos arts. 155 em 

concurso material com artigo 157, ambos do Código Penal, devendo o réu 

ser citado, interrogado, processado, e condenado, nos termos dos arts. 

394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo 

oportunamente as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas. VÍTIMA: 1) 

Cid Martins Ferreira, qualificado às fls. 22; 2) Célia Martins Ferreira, 

qualificada às fls. 24. ROL DE TESTEMUNHAS 1) Daniel Maia Santos, 

qualificado à folha 08; 2) Márcio Lázaro de Carvalho, qualificado à folha 

08. Alto Araguaia, 26 de setembro de 2017. Rodrigo Ribeiro Domingues 

Promotor de Justiça

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 

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.

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, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 21 de janeiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18680 Nr: 1696-24.2006.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMT, SRTB, RPB, CRDST, MAT, ACF, WACT, DJNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGT(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT,  MANOEL TOBAL GARCIA JÚNIOR - 

OAB:268.721/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO s partes [herdeiros/cedentes e cessionários], acerca da 

decisão de fls. 224/225 resumidamente transcrita: "Portanto, não podendo 

as partes se esquivarem do recolhimento das taxas e custas processuais, 

INDEFIRO o pedido de fls. 217/218. 3. INTIMEM-SE as partes 

[herdeiros/cedentes e cessionários] para o recolhimento do valor 

atualizado das taxas e custas processuais sob pena de arquivamento do 

feito. Às providências MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.'

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3113 Nr: 400-11.1999.811.0020

 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: APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos.

1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do executado, para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo 

e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

2. DEFIRO o pedido retro, para tanto oportunizo o prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Transcorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3083 Nr: 84-66.1997.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOÃO SPERANDIO, RENE FRANCISCO 

FUNGHETTO, APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § VI, 

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

da parte exequente, para providenciar o preparo da carta precatória, a ser 

expedida à Comarca de Nova Mutum/MT, com a finalidade de penhora e 

avaliação do bem indicado a fl. 43. Para tanto, deverá retirar a guia junto 

ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a 

guia devidamente paga à Comarca de Alto Araguaia/MT, uma vez que, nos 

termos do Art. 389. da CNGC, custas de cartas precatórias expedidas 

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34082 Nr: 1617-69.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO BARRETO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Luiz Alencar 

Vilarouca - OAB:19.194 OAB/MT, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - 

OAB:21143/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Vistos.

 I – Sem delongas, tendo em vista o retorno do atendimento da Defensoria 

Pública Estadual, REVOGO por ora a nomeação do Dr. MOISES BORGES 

REZENDE JUNIOR (ref.:281), não sendo devidos honorários ao causídico 

em razão de não ter praticado qualquer ato no processo.

 II – Ante a não manifestação nos termos do art. 422 do CPP, determino a 

remessa do feito à Defensoria Pública Estadual para tal fim.

 III – Após, imediatamente conclusos.

 Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020.

 Marina Carlos França,
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 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 97058 Nr: 2876-55.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEWEN TELES MOREIRA, WILKER ELIAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

 I – Sem delongas, tendo em vista o retorno do atendimento da Defensoria 

Pública Estadual, REVOGO por ora a nomeação do Dr. EVANDRO 

PAMPOLINI DE OLIVEIRA, não sendo devidos honorários ao causídico uma 

vez que já arbitrados na sentença condenatória.

 II – Ante o teor da certidão de ref.: 135 determino a remessa do feito à 

Defensoria Pública Estadual para apresentação de razões de apelação.

 III – Após, imediatamente conclusos.

 Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020.

 Marina Carlos França,

 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20158 Nr: 648-93.2007.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: CARMANDO XAVIER DIAS - ME, CARMANDO XAVIER 

DIAS, WILLIAN SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT, IRAN NEGRÃO FERREIRA - OAB:7.209/PR

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte autora para providenciar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação/intimação 

da parte devedora, conforme provimento nº 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15781 Nr: 1938-17.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ADALTO DE SOUZA, LUZIA 

GONÇALVES DE SOUZA, JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA MELO, MARIA 

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA, EVA MARCILENE DE SOUZA SILVA, ADÃO 

MÁRCIO RAMOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para manifestar quanto a 

decisão a seguir transcrita: item 4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE 

o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro 

meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

Salma Corrêa de Moraes Pereira

Gestora Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51326 Nr: 519-15.2012.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEL LTDA.

 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): NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEL LTDA., 

CNPJ: 00506858000475. 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: 28/02/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NOVO 

HORIZONTE COMBUSTÍVEL LTDA., na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Fato: Não atendeu a notificaçãop n. 08057 de 

15/07/00. Estar operando sem licença ambiental, infrigindo os artigos 

18,84,87 do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso LC 035/95, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201264/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2012

 - Valor Total: R$29.324,30 - Valor Atualizado: R$29.324,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Primeiramente, ressalta-se que Lei nº 

6.830/80 delimita as modalidades de citação do devedor fiscal, sendo elas 

por: correio, oficial de justiça e edital. 2. No caso em testilha, incialmente 

ocorreu citação por correio, resultando infrutífera (fl. 11), posterirormente, 

fora realizada a citação por mandado, todavia restou infrutífera (fl. 34) . 3. 

Assim sendo, restando negativas as tentativas de citação do devedor, 

DEFIRO o pleito retro (fl. 45).4. CITE-SE o devedor na forma legal, 

observando as normas estabelecidas no art. 8º da Lei nº 6.830/30.5. 

Transcorrido in albis referido prazo, NOMEIO a Dr.ª Amabile Perizon 

Rezende, OAB/MT 25.662-O, como curadora especial da executada (CPC, 

art. 72, II) . No ato da intimação, deverá o Sr. Meirinho indaga-la se aceita o 

encargo, em caso positivo, terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestar-se.6. Após, decorrido o prazo supra com ou sem 

manifestação, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, mediante 

vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, pelo 

cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito 

e apresentar CDA atualizada ou dando quitação à dívida.7. 

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.‘Às providências.

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, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 15 de outubro de 2019

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10093 Nr: 68-68.2004.811.0020

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - 

OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487-GO

 Vistos.

1. Com o viés de estimular a resolução dos conflitos e de modo a 

incentivar a auto composição dos seus interesses DETERMINO a inclusão 

do presente feito na pauta de audiências do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e, por conseguinte, DESIGNO sessão para o dia 

19 (dezenove) de fevereiro de 2020 às 14h00min [horário oficial de 

Cuiabá/MT].

INTIMEM-SE as partes pessoalmente e por intermédio dos seus advogados 

devidamente habilitados aos autos.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-35.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DUARTE DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000587-35.2018.8.11.0020 

Valor da causa: R$ 4.100,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANA BEATRIZ 

PEREIRA Endereço: RUA AGOSTINHO DEMELLAS, 215, GABIROBA, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO 

DUARTE DA SILVA Endereço: Avenida Silvio Santos, Qd. 06, Lt. 11, Apto 

01, -, Olenca, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

INTIMANDO: ANA BEATRIZ PEREIRA, brasileira, solteira, RG: 2870412-6 

SSP/MT, CPF: 067.788.971-20, Endereço: Rua Agostinho Demellas, n° 215, 

Gabiroba, Alto Araguaia - MT, CEP: 78.780-000. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos 

acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: "Autos nº 

1000587-35.2018.8.11.0020 Vistos em correição. Trata-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável proposta por ANA BEATRIZ 

PEREIRA em face de FERNANDO DUARTE DA SILVA. Ao ID. 18283749, foi 

determinada a intimação por edital da parte autora para dar impulso ao 

feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo in albis, vieram os autos 

conclusos. DECIDO. O caso é de extinção do feito, tendo em vista a 

ausência de endereço atualizado, impossibilitando o cumprimento das 

determinações deste juízo, o que configura o abandono da causa. Como 

se sabe, é válida a expedição de comunicações processuais expedidas 

para o endereço constante dos autos, uma vez que é dever da parte 

manter o endereço atualizado no processo. No presente caso, verifica-se 

que o requerente não reside no endereço indicado, de modo que a sua 

intimação para dar prosseguimento ao feito se torna prejudicada. Nesse 

sentido é o entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III E 

IV, DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo. 

Inteligência do art. 238, parágrafo único, do CPC. Sentença de extinção 

mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061414801, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 29/10/2014). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 11 de novembro 

de 2019. Adalto Quintino da Silva 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, CASSIANO DE MOURA FELL, digitei. Alto 

Araguaia - MT, 13 de novembro de 2019. Igor Cavalcante de 

Souza(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. CMF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que, 

nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora 

para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto a carta precatória 

devolvida. Alto Araguaia - MT, 24 de janeiro de 2020. IGOR CAVALCANTE 

DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA OAB - SP193680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000279-62.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE FRANCO FILHO Endereço: 

Faz São José Corrego Rural, s/n, Zona Rural, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURIDADE SOCIAL Endereço: XV de Novembro, Centro, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para apresentarem os memoriais escritos que deverão ser apresentados 

pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias iniciando-se pela parte autora. 

Alto Araguaia, 24 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CHAVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA OAB - RJ190220 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000171-67.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

ERICSON CHAVES CARVALHO RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO 

MANTENHA-SE suspenso este processo, na forma determinada no id. 

14122987. Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 3733-67.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu MATEUS DOS SANTOS FREITAS, como incursos nas 

sanções do artigo 155, §4º, I do Código Penal.IV. , , EM CARÁTER 

DEFINITIVO, EM 01 (UM) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE 

RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. Ausentes informações acerca da condição 

econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do 

Código Penal.- Do regime de cumprimento de pena.Considerando a pena 

aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.- Da substituição da pena 

privativa de liberdade.Do direito de recorrer em liberdade.Uma vez fixado o 

regime aberto para o início de cumprimento de pena ao acusado, tem-se 

que manutenção da prisão preventiva do condenado não se compatibiliza 

com o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade, e 

segundo o qual “não se mostra razoável manter alguém preso 

cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do 

processo, será eventualmente imposto”, [TJ-PE - HC: 4069610 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016], cabendo 

ressaltar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não encampa a tese 

da modulação da custódia cautelar para adequar-se a regime inicial mais 

brando, pois tal procedimento configura nítida antecipação de pena, o que 

afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse 

sentido: STF/HC 126704, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 

18/05/2016; STF/HC 132923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 

26/04/2016; STF/HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 

23/11/2015; e STF/HC 123226, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 

17/11/2014. Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do Código de 

Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MATEUS 

DOS SANTOS FREITAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-46.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER BATISTA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 8010074-46.2014.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

28.960,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO FERREIRA BORGES 

FILHO Endereço: Rua Itamir Martins Cardoso, 68, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: WELBER 

BATISTA FRANCO Endereço: Rua 02, S/N, VILA OPERÁRIA, ÁGUA BOA - 

MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como 

advogado do reclamado para manifestar no prazo de 10 dias, quanto ao 

Ato Ordinatório id:260187, conforme e documento vinculado disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ALTO 

ARAGUAIA, 24 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA SALLES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000221-93.2018.8.11.0020 Vistos, etc. 1. ENCAMINHEM-SE 

estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 8 de outubro 

2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-74.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILMA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000220-74.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 1. ENCAMINHEM-SE estes autos, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 08 de outubro 2019. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000173-03.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TRANQUILINO MANSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT13244/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAGUAINHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

8010368-69.2012.811.0020 Vistos em correição. Antes de analisar o 

pedido de id. 22652411, DETERMINO a intimação do autor para que refaça 

os cálculos, visto que o acórdão condenou o requerido ao pagamento do 

montante de R$3.000,00 (três mil reais) “índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação válida.”, tendo o calculo de id. 

17608336 apresentado jurus em montante de 21%, isto é em contradição 

ao acórdão. Ainda, deverão ser excluídos os honorários de sucumbência, 

ante a ausência de condenação na sentença (artigo 55, da Lei), bem como 

ante a ausência de condenação em segunda estância, conforme acórdão 

de ref. 17180220. Após, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 06 de novembro de 2019. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000205-08.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000205-08.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MAXIMA AMBIENTAL 

SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA Vistos em correição. Relatório dispensado, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso é de indeferimento da inicial, ante a 

manifesta ilegitimidade ativa. Como é cediço, antes da análise meritória, 

cumpre ao julgador verificar a presença dos pressupostos processuais, 

bem como das condições da ação, as quais compreendem: a legitimidade 

das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. 

Ressalta-se que a ausência das condições da ação pode ser declarada 

de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de 

matéria de ordem pública, portanto, imprescritível. Na espécie vertente, 

verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica e, para que possa figurar 

no polo ativo da demanda, é necessário que se enquadre na exceção 

prevista no artigo 8º, § 1º, da Lei 9099/95. Nesse passo, a pessoa jurídica 

na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte tem acesso 

aos Juizados Especiais mediante a comprovação da sua qualificação 

tributária, conforme Enunciado 135 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 135 

(substitui o Enunciado 47)– O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). No caso, consonante pesquisa no site da fazenda nacional1, 

verifica-se que a parte autora não é optante do sistema “Simples 

Nacional”, o que evidencia a ausência de capacidade postulatória no 

âmbito do microssistema. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO 

GERAL. SOCIEDADE LIMITADA. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE ACORDO COM A 

REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE PODEM DEMANDAR 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS FÍSICAS E AS 

MICROEMPRESAS. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

REGIME TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. POLO ATIVO 

COMPOSTO POR PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NÃO OPTANTE 

PELO REGIME TRIBUTÁRIO "SIMPLES NACIONAL". INCAPACIDADE PARA 

PROPOR AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006759336, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em 31/08/2017) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. PESSOA JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO 

PARA PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, 
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SOMENTE PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS 

PESSOAS FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O 

ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGIME 

TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. FIGURANDO NO POLO ATIVO 

PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NÃO OPTANTE PELO 

REGIME TRIBUTÁRIO "SIMPLES NACIONAL", É DE SER RECONHECIDA, DE 

OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR AÇÃO NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível Nº 71006047328, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 

19/05/2016) PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE DE SER PARTE AUTORA 

NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO 

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. 

ENUNCIADO 135 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sentença reformada para julgar extinto o feito. Recurso provido. 

(Recurso Cível Nº 71005957352, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 29/04/2016) Logo, a 

extinção do feito, sem exame de mérito, é medida que se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, II, c/c 

artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários (art. 55, Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. Alto 

Araguaia/MT, 15 de setembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-45.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA LOPES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Autos nº 

1000306-45.2019.8.11.0020 Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, 

RECEBO o recurso, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

2. Caso já não tenha o feito, 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-12.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE ANAIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001317-12.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARYANNE ANAIA 

DE MORAIS Endereço: RUA. BENJAMIM CONSTANT, 49, DOM BOSCO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

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: Audiência de conciliação Data: 11/05/2020 Hora: 

13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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 5 (cinco) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). ALTO ARAGUAIA, 24 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-21.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FREITAS (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000715-21.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA 
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DE FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para 

a prova do débito discutido na lide. Vencida a preliminar, passo a analisar 

o mérito. 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. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização 

da linha telefônica n. (66) 9.9618-6988 que, em conjunto com as telas 

sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem SMS, e contrato assinado, 

os quais demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como 

medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que 

devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse 

sentido, ficou provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, 

por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato 

atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido 

realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no 

art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em 

locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não 

merece o pedido contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos 

atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por 

cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada 

desde a propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-53.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVES RODRIGUES MARQUETE (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000881-53.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DAYVES RODRIGUES 

MARQUETE REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que a parte 

reclamada demonstrou a notificação da parte autora após a cessão de 

crédito realizada. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. 

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. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, originariamente com o credor Banco Bradesco 

Cartões S/A, o qual gerou o débito em debate, uma vez que se trata de 

dívida por inadimplemento. Ainda, por mais que a parte ré tenha juntado 

documento demonstrando a declaração de cessão de credito, bem como a 

notificação da emitida entre as instituições bancárias, em recente decisão 

o STJ se posicionou da seguinte forma quanto a necessidade ou não da 

notificação do devedor: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS 

ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE 

CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS 

NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RESP n. 

1604899 STJ, Min. Relator Moura Ribeiro, Julgamento 12/04/2018). 

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO 

EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. 

Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem 

o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de 

impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao 

crédito. (AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

Segunda Seção, DJe 24/9/2015). (Grifei). Assim, como bem pontou a 

decisão acima mencionada, a ineficácia da cessão de credito é somente 

quanto a possibilidade de o devedor continuar pagando ao cedente e opor 

eventuais exceções a ele, caso isto ocorra. Dessa forma, não há 

descumprimento do que preleciona o art. 286 e 294 do CC, sendo legitima 

a cobrança da parte reclamada ao autor por não pagamento da dívida 

outrora contraída. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 310 de 777



Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

O Edital de Ciência de Eliminação de Documentos Administrativos nº 

001/2020 completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115956 Nr: 5353-58.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE DENISE 

em face de JOSE FERREIRA DE FREITAS.

 Entre um ato e outro, a parte exequente às fls. 27/28, informa o 

pagamento do valor exequendo, conforme extrato de débitos acostado à 

fl. 29.

 Diante do exposto, considerando que houve a satisfação da obrigação 

pelo executado, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de 

Processo Civil.

Em razão do princípio da causalidade, CONDENO a parte executada ao 

pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários 

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

atualizado da causa.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres-MT, 21 de novembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150672 Nr: 2722-39.2019.811.0008

 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: ALIMENTOS MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. PELACHIN- MERCADO PELACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono os presentes autos, para INTIMAR O REQUERIDO a efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 577,09 ( quinhentos e 

setenta e sete reais e nove centavos , sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/TAXAS JUDICIARIAS, IMPLICARÁ NA 

RESTRIÇÃO DO CPF E CNPJ JUNTO A DIVIDA ATIVA OU PROTESTO 

JUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 612 § 5º CA CNGCTJMT

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37345 Nr: 3739-96.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE SOUZA PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEREIRA DE SOUZA PEREIRA LTDA, 

CNPJ: 03923598000189. 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: 03/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de PEREIRA DE SOUZA 

PEREIRA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS DIFERENÇA DE ESTIMATIVA, DEIXOU 

DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR, NOS PRAZOS 

REGULAMENTARTES, DIFERENÇA DE ESTIMATIVA, DECLARADA 

ATRAVÉS DE GIA/ICMS E CONSTANTE DA CONTA CORRENTE FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1925/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/09/2008

 - Valor Total: R$3.519,86 - Valor Atualizado: R$3.519,86 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Visto. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta 

pela Fazenda Pública Estadual em desfavor da parte executada acima 

citada, ante o não pagamento de dívida ativa, conforme Certidão de 

Inscrição em anexo. A inicial não foi recebida até o presente momento. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Pretende o 

exeqüente a satisfação de débito tributário no montante de R$ 3.519,86. 

Em exegese do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal, 

vencido o crédito tributário o Fisco deve inscrevê-lo em dívida ativa e 

posteriormente distribuir a demanda, a fim de evitar a perda do direito de 

execução em razão da prescrição, bem como zelar pelo andamento da 

ação. Se ocorrer a prescrição do crédito tributário antes do despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal, desaparece o direito de 

pleitear a intervenção do judiciário, diante da falta da capacidade 

defensiva, que lhe foi retirada em conseqüência do não uso dela, atingido 

pelo decurso do tempo. Com efeito, disciplina o artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, o prazo prescricional: "Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (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 

mesmo diapasão é o artigo 8º, § 2º, da Lei de Execução Fiscal: “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: § 2º O 

despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.” 

Passado o prazo prescricional, preclusa está a pretensão do fisco para 

cobrar o crédito tributário e extinto o crédito tributário (art. 156, V, do 

CTN). Observa-se da certidão de inscrição em dívida ativa (p.03) que os 

débitos constituídos e vencidos em 2003 estão prescritos, uma vez que o 

artigo 174 do Código Tributário Nacional prevê o prazo de 05 (cinco) anos 

contados da data da sua constituição definitiva para prescrição. Não 

houve nenhuma causa que interrompesse a presente prescrição até a 

data atual. Tem-se claro, que decorrido o prazo prescricional de cinco 

anos estabelecido pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, contados 

a partir do vencimento da dívida até a data atual, pode o juiz decretar de 

ofício a extinção do processo com o julgamento do mérito, com base no 

artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. Tal entendimento veio ao 
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encontro das necessidades vindouras no ordenamento jurídico, uma vez 

que inúmeros executivos fiscais ficavam arquivados nas Secretarias de 

Vara por longos anos sem nenhum impulso oficial, abarrotando os Juízos. 

O presente feito esta a mercê do tempo, já que após a distribuição, não 

houve qualquer outro impulso processual por parte do exeqüente, estando 

a ação parada há mais de 02 (dois) anos em cartório. Por oportuno: 

“TJES-010626) AGRAVO INTERNO. 1) APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA 

MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO. 

AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. TEMPUS REGIT ACTUM. 2) 

VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CASUÍSTICA. 

DEMORA IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 3) OFICIAL DE 

JUSTIÇA. PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEVER DO EXEQUENTE. 4) 

NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. 5) PEDIDO DE SUSPENSÃO DO 

FEITO. RETOMADA APÓS ESCOAMENTO DO LUSTRO LEGAL. 6) 

RETARDO DO FISCO NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO, QUIÇÁ 

EXCLUSIVAMENTE. 7) CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 

RESSALVA DO PONTO DE VISTA. PRECEDENTES. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Antes do advento da Lei Complementar nº 

118/2005, o despacho ordenatório da citação não ostentava qualquer 

efeito interruptivo, mostrando-se necessária, naqueles idos, a citação 

pessoal do devedor, ex vi da antiga redação do artigo 174, parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional. No caso, não houve citação pessoal 

do devedor, tampouco despacho ordenatório, de modo que não há 

falar-se em causa interruptiva da prescrição.2. Nem se alegue que o 

retardo na citação teria decorrido de circunstâncias imputáveis à máquina 

judicante. É que, malgrado aplicável o Verbete nº 106 da Súmula do STJ às 

execuções fiscais, a realidade dos autos está a revelar que a demora 

apenas pode ser imputada, no caso em cotejo, à própria Fazenda Pública 

Municipal. (...)”(Agravo Inominado Apelação Cível nº 11020616402, 1ª 

Câmara Cível do TJES, Rel. Rômulo Taddei. j. 01.06.2010, unânime, DJ 

26.08.2010). “PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A 

MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO 

JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN 

ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 2º, § 3º 

DA LEI 6.830/80 (SUSPENSÃO POR 180 DIAS). NORMA APLICÁVEL 

SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. (...) A Lei Complementar 118, 

de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 

174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o 

efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 

782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 5. Destarte, 

consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é 

aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como 

consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à 

sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve 

ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel 

legislação. 6. In casu, acórdão recorrido assentou que a exigibilidade dos 

créditos tributários se deram em 1995. O despacho ordinatório foi 

proferido antes da vigência da LC 118/05, e a citação ocorreu apenas em 

2006. 7. Consectariamente, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição 

do ano de 1995, porquanto decorrido o prazo prescricional quinquenal 

entre a data da constituição do crédito tributário e a citação da execução, 

nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, 

uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido antes da 

vigência da LC 118/05. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no 

Recurso Especial nº 1124339/PA (2009/0029937-2), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Luiz Fux. j. 22.06.2010, unânime, DJe 03.08.2010). “STJ-226458) 

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - 

DECISÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - 

SUSPENSÃO EFICÁCIA FUTURA. 1. A prescrição da pretensão tributária 

inicia seu curso na data da notificação da decisão definitiva na esfera 

administrativa e somente se interrompe nas hipótese previstas nos incisos 

do parágrafo único do art. 174 do CTN. (...) (Recurso Especial nº 

1058228/SP (2008/0107791-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 

05.08.2008, unânime, DJe 01.09.2008). No caso em exame, constituído o 

crédito tributário (lançamento) no ano de 2003, até o presente momento 

não houve despacho inicial, assim, tem-se como operada a prescrição dos 

créditos tributários porque transcorrido tempo superior ao quinquídio legal 

(art. 174 do CTN). Ante o exposto, o Estado-juiz reconhece a prescrição 

da executiva referente aos débitos fiscais constituídos no ano de 2003, 

com arrimo no art. art. 174 do Código Tributário Nacional, e extingue a 

execução com resolução do mérito, nos termos do art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional, c/c o art. 269, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas (art. 26 da Lei 6.830/80). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de vezo. Publique-se. Intime-se. 

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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 27 de novembro de 2019

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118286 Nr: 6804-21.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELMO CESAR DOS SANTOS, 

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: 20/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT em face de ADELMO CESAR DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA 

DE IPTU FUNDAMENTADA NA LEI 1400/2002 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

307/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2016

 - Valor Total: R$8.391,95 - Valor Atualizado: R$8.391,95 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.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 o 

devedor para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A citação poderá ser feita pelo Correio, salvo se o autor 

requerer que se faça por meio de oficial de justiça (art. 8º, I e II).Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens dos devedores, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13). O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, contados da intimação 

da penhora.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:a)Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”;b)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).Promova-se o protesto da CDA na forma do Provimento nº 

19/2007-CGJ.Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª 
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Vara desta Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas 

ordens emanadas deste Juízo, bem como em razão do número elevado de 

processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2012, serve a presente como mandado.Às providências. Intime-se. 

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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 11 de dezembro de 2019

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109503 Nr: 1432-91.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE BERNARDO DA SILVA, RDSM, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO LIRA MARTINS, Filiação: 

Terezinha Lira Martins e Amaro Martins Alves, brasileiro(a), convivente, 

Telefone 65 9954 7914. 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 30 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: AÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA POR RANIELE DA 

SILVA MARTINS E RONALD DA SILVA MARTINS REPRESENTADOS POR 

SUA GENITORA ROSINEIDE BERNARDO DA SILVA.

Despacho/Decisão: Vistos. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 

189, II). Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Arbitro alimentos provisórios em 

30% do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação. Designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 14/07/2016, às 12 horas e 30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”). Intime-se o autor para a audiência na pessoa 

de seu Advogado (artigo 334, § 3º, do CPC). Cite-se o requerido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, 

cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos casos e 

formas previstas no artigo 335 do CPC. Advirta-se as partes 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, alertando-as, 

ainda, de que deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (artigo 334, § 8º e 9º, do CPC). Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Intime-se. 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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 6801-66.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOSBARRA IND. E COM. DE FOSFATO 

ORGANIGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FOSBARRA IND. E COM. DE FOSFATO 

ORGANIGO LTDA. 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: 20/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT em face de FOSBARRA IND. E 

COM. DE FOSFATO ORGANIGO LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de LICENÇA PARA LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL - FUNDAMENTADA NA LEI 

1400/2002 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 241/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2016

 - Valor Total: R$4.219,51 - Valor Atualizado: R$4.219,51 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos. 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 o 

devedor para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A citação poderá ser feita pelo Correio, salvo se o autor 

requerer que se faça por meio de oficial de justiça (art. 8º, I e II). Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens dos devedores, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13). O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, contados da intimação 

da penhora. 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: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; b) 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). 

Promova-se o protesto da CDA na forma do Provimento nº 19/2007-CGJ. 

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª Vara desta 

Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens 

emanadas deste Juízo, bem como em razão do número elevado de 

processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2012, serve a presente como mandado. Às providências. Intime-se. 

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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 313 de 777



Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 6840-63.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARDOSO CALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO CARDOSO CALLI, Cpf: 

69586241149, 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: 20/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT em face de BRUNO CARDOSO 

CALLI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN - 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - fundamentado na Lei nº 

1400/2002 - Código Tributário Municipal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 211/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2016

 - Valor Total: R$5.311,45 - Valor Atualizado: R$5.311,45 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos. 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 o 

devedor para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A citação poderá ser feita pelo Correio, salvo se o autor 

requerer que se faça por meio de oficial de justiça (art. 8º, I e II). Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens dos devedores, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (art. 13). O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, contados da intimação 

da penhora. 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: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; b) 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). 

Promova-se o protesto da CDA na forma do Provimento nº 19/2007-CGJ. 

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª Vara desta 

Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens 

emanadas deste Juízo, bem como em razão do número elevado de 

processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2012, serve a presente como mandado. Às providências. Intime-se. 

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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41079 Nr: 4640-64.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SORAYA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPECUÁRIA SORAYA LTDA, CNPJ: 

50664101000135. 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: 23/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT em face de AGROPECUÁRIA 

SORAYA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

LICENÇA PARA LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL - FUNDAMENTADA NA LEI Nº 1400/2002 - 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3650/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2002

 - Valor Total: R$2.610,33 - Valor Atualizado: R$2.610,33 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1 – Cite-se, por AR, o devedor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, sob pena de 

não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir o débito. 2 – O executado poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da 

assinatura do termo. 3 – Honorários em 10% (dez por cento), salvo 

interposição de Embargos. 4 - Defiro os benefícios do art. 172. § 2º do 

CPC. Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2ª Vara 

desta Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens 

emanadas deste Juízo, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA 

CITAÇÃO DO EXECUTADO PELO CORREIO. 5 – Intime- se e 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, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 12 de dezembro de 2019

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155218 Nr: 5607-26.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM PEREIRA & SALES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154045 Nr: 4879-82.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBDS, LUCIA BERNADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de certificar 

o decurso do prazo da parte requerida contestar e abrir vista a parte 

requerente para manifestar-se naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150629 Nr: 2691-19.2019.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO FRANCISCO CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

embargante para se manifestar, caso queira, em relação as fls. 57-76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151676 Nr: 3362-42.2019.811.0008

 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: LEILIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr Beatrys 

Castanheira OAB/MT 22.874, bem como dar ciência a senhor JOSÉ 

ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO, que será realizado a Pericia Medica 

com o Dr CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da 

Alegria s/n. jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO 

de 2019 -SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar 

os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145557 Nr: 8151-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA BONIFACIA FERREIRA, ANTONIO MARINHO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr EDER JOSÉ ALVES 

OAB/MT 24.709, bem como dar ciência a senhorANTONIO MARINHO 

FERREIRA, que será realizado a Pericia Medica com o Dr CARLOS 

LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. jardim 

Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2019 -SEXTA- 

FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 892-82.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora DrA LUCILIA CRISTINA 

PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB/MT 8962, bem como dar ciência a 

senhor JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA, que será realizado a Pericia 

Medica com o Dr CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na 

Rua da Alegria s/n. jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de 

JANEIRO de 2019 -SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o 

autor levar os exames para avaliação.

Bem como intimar o advogado da parte requerida Dra LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO AOA/MT 8506-A, para comparecer a pericia agenda para 

o dia 31/01/2020, a partir das 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155869 Nr: 5972-80.2019.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SOARES DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr JOÃO NEVES DE 

OLIVEIRA OAB/MT 15311, bem como dar ciência a senhora ANA CRISTINA 

SOARES DA ANUNCIAÇÃO, que será realizado a Pericia Medica com o Dr 

CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. 

jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2019 

-SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142383 Nr: 6326-42.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-MT

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora DrA ANGELA MARIA 

JULIO OAB/MT 16399, bem como dar ciência a senhor JEFFERSON DA 

SILVA OLIVEIRA, que será realizado a Pericia Medica com o Dr CARLOS 

LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. jardim 

Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2019 -SEXTA- 

FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

Bem como intimar o advogado da parte requerida Dra LUCIMAR CRISTINA 
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GIMENEZ CANO AOA/MT 8506-A, para comparecer a pericia agenda para 

o dia 31/01/2020, a partir das 08:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113691 Nr: 3904-65.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antanailton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr ADÃO NOEL DAS 

NEVES E SILVA OAB/MT 15703, bem como dar ciência a senhor JOSÉ 

ANTANAILTON DA SILVA, que será realizado a Pericia Medica com o Dr 

CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. 

jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2019 

-SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

Bem como intimar o advogado da parte requerida Dr RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA OAB/MS 5.871, para comparecer a pericia agenda 

para o dia 31/01/2020, a partir das 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136517 Nr: 2482-84.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Município de Denise - MT 

em desfavor de Marta Bispo dos Santos (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 09).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 16/18), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “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;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86019 Nr: 1821-81.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

CONCESSIONARIA REVENDEDORA: OESTE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Vício no Produto ajuizada por 

Cleiton Rocha Matos em face do General Motors do Brasil LTDA e Oeste 

Veículos LTDA (qualificados nos autos).

2. As partes vieram aos autos e noticiaram que se compuseram amigável 

e extrajudicialmente, apresentando os termos acordados e pugnando, 

então, pela homologação do acordo em questão às fls. 247/248-vº - 

251/260.

3. Os autos vieram conclusos.

 É o breve relato. Decido.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado as fls. 247/248-vº - 251/260, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos.

 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea “b”, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

6. Custas à parte requerida.

 7. Expeça-se o necessário.

8. O consenso implicitamente também reflete a desistência do prazo 

recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o 

trânsito e arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 

1000, parágrafo único do CPC).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120302 Nr: 981-32.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

“Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

 (...);

II - A obrigação for satisfeita;”

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 223/226), que 

houve a total quitação da obrigação.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fl. 223/226) proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada a fl. 222.

6. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

7. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor e o executado, por qualquer meio de comunicação, 

para que tome ciência da liberação efetuada.

8. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 9. Custas, se houver, pela parte executada.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Intime-se.
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12. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151963 Nr: 3571-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDREIA PRATES DOS SANTOS SOUZA, ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SABINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 48-vº), que houve 

a execução da obrigação.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156888 Nr: 6596-32.2019.811.0008

 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: Lazara de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 48-vº), que houve 

a execução da obrigação.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144355 Nr: 7483-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MANENTE, ICM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GAMA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Alex MAnente, maior 

incapaz, em favor da menor Isadora Cruz MAnente, representada pela 

Sra. Jessica GAma Cruz (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 22/23, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse nos 

autos se possui interesse na continuação do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Alex MAnente, maior 

incapaz, em favor da menor Isadora Cruz MAnente, representada pela 

Sra. Jessica GAma Cruz (qualificados nos autos).

 6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, assim 

como revogo a liminar concedida às fls. 12.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131651 Nr: 7489-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO BRANDONI, ROSELI DA CRUZ 

BRANDONI, JACQUELINE STÉFANIE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos com vagar, percebe-se que o relatório de estudo 

psicossocial informa que a requerente Jacqueline Stéfanie da Cruz e o 

menor Marcos Vinicius da Cruz encontram-se residindo no Município de 

Campos de Júlio – MT, fls. 33/34.

2. Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público 

apresentou parecer, pugnando pela remessa dos autos a Comarca de 

Carlópolis – PR, fls. 36/36-v°, uma vez que os autores estariam residindo 

na aludida Comarca, consoante o estudo realizado.

3. Deste modo, considerando a divergência no tocante ao atual domicilio 

dos assistidos, gerando eventual situação de estranheza, dê-se vistas 

dos autos ao Doutor(a) Promotor(a) de Justiça atuante na Comarca, para 

manifestação no prazo legal, para que indique de forma coesa a Comarca 

em que o presente feito deverá ser remetido.

 4. Intimem-se.

 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160245 Nr: 304-94.2020.811.0008

 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: ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, Defiro parcialmente a liminar, inaudita altera pars, 

determinando que a requerida proceda, no prazo de cinco dias, à 

exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

aos contratos n°. 391405091, bem como se abstenha de realizar a 
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cobrança referente a primeira parcela do financiamento discutido nos 

autos, e consequente busca e apreensão referente a aludida primeira 

parcela, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), para o caso de descumprimento.17. No tocante as parcelas 

mensais vincendas referente ao contrato de financiamento nº 391405091, 

determino que a parte requerida disponibilize a requerente os 

correspondentes boletos bancários para pagamento (ou outra forma de 

pagamento direto), que deverão ser realizados diretamente à parte 

credora, vedado o depósito judicial de quaisquer valores, sob pena de 

imediata devolução ao consignante e imposição de sanção/multa ao sujeito 

processual.18. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se 

os autos à conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo 

Código de Processo Civil.19. Após, cite-se e notifique-se a parte 

Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais.20. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça 

a solenidade aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da 

intimação da tutela concedida.21. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, 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 [...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87741 Nr: 3523-62.2013.811.0008

 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: SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Sandra Magalhães Cordeiro 

para retirada de valores depositados na conta do de cujus Elias Ferreira 

dos Santos (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 43/44, fora 

expedido mandado de intimação para a parte autora informar se possui 

interesse no andamento da demanda e prestar informações 

imprescindíveis ao feito.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, considerando que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado nos autos.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Sandra Magalhães Cordeiro 

para retirada de valores depositados na conta do de cujus Elias Ferreira 

dos Santos (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156993 Nr: 6655-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO DURIGAN - OAB:OAB/MT 

13.631

 Vistos etc. I – Ante a ausência das testemunhas faltantes Raimundo 

Capistrano de Amorim e Paulo Eduardo do Espirito Santo, redesigno a 

audiência para oitiva das testemunhas para a data 18 de Fevereiro de 

2020 às 14h35min, devendo ser requisitadas ao Comando local da Policia 

Militar. Saem os presentes intimados.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001977-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOARIS COMMODITIES AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO MAGNO DE PAULA GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 25982863, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-07.2018.8.11.0050

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:

ELIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000884-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE ANTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001217-64.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA MARGARIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PEREIRA OLIVEIRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, informe nos 

autos o atual endereço do requerido, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 729-73.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO CAVALCANTE DA SILVA, 

CLEITON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, SELANGELA DELMONDES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELANGELA DELMONDES RIBEIRO, Rg: 

1387645-7, Filiação: Juliana Delmondes e Genezio Ribeiro da Silva, data de 

nascimento: 18/01/1975, brasileiro(a), natural de Ouricuri-PE, convivente, 

babá, Telefone 65998009973. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de 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 e no artigo 8º do Provimento nº 

12/2017-CGJ..

 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, SILVANY CARDOSO DE 

ARAÚJO, digitei.

Campo Novo do Parecis, 28 de novembro de 2019

Arnaldo Teixeira de Matos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23915 Nr: 574-46.2007.811.0050

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DO SANGUE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16642, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, MARIA AUGUSTA 

CAPALDO PEREIRA - OAB:OAB/MS 17.158, Maria Mercedes Filártiga 

Cunha - OAB:MS/7830, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:10.068, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:10931

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifestem-se as partes em cinco dias acerca da retificação do laudo 

de avaliação de fls.829/830, devendo requerer o que entender de direito.

2. Após façam os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33323 Nr: 87-71.2010.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ROQUE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1577-50.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVERSO BETTIM BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21262, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33625 Nr: 389-03.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 389-03.2010.811.0050 (Código 33625)

Exequente: Nitral Urbana Laboratório Ltda

Executada: Sartor & Basso Ltda

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Nitral Urbana 

Laboratório Ltda em face de Sartor & Basso Ltda, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do trâmite processual, a Exequente informa sua desistência 

da presente execução e requer a extinção do feito (fls. 94/94-verso).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou expressamente sua 

intenção de desistir da presente ação de execução, na qual é possibilitado 

ao autor desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Assim, considerando que a parte exequente pretende se valer da 

faculdade prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a exequente ao pagamento das custas. Sem honorários 

advocatícios.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Campo Novo do Parecis/MT,______/______/ 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96635 Nr: 471-53.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos nº 471-53.2018.811.0050 (Código 96635)

Requerente: Tiago de Vargas

Requerida: Dual – Duarte Alburquerque Comercio e Industria Ltda

Vistos.

Em observância ao artigo 485, §4° do CPC, intime-se o requerido acerca 

do pedido de desistência de fls. 103.

Às providências.

 Campo Novo do Parecis/MT,______/______/ 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 2297-90.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2297-90.2013.811.0050 (Código 64263)

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Leila Solange do Nascimento.

Às fls. 73 o feito foi impulsionado para a intimação pessoal da parte 

exequente, sob pena de extinção.

Às fls. 74/74v aportou-se AR positivo de intimação.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 74/74-verso), a parte exequente permaneceu 

inerte, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda, consoante 

certidão de fls. 75.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico o total desinteresse da parte exequente 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do 

mérito, em face do abandono da causa pela parte autora.

Condeno a exequente ao pagamento das custas judiciais. Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81506 Nr: 1644-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, MDSB, MDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1644-83.2016.811.0050 (Código 81506)

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Everton da Silva Barbosa e 

Mariana da Silva Barbosa, representados por sua genitora Maria da 

Piedade da Silva em face de Edinaldo da Silva Barbosa, todos devidamente 

qualificados.

Entre um ato e outro, expediu-se intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento do feito (fls. 69).

No entanto, a representante legal dos autores não foi localizada no 

endereço informado nos autos, consoante certidão de fls. 70.

Eis a síntese necessária. Fundamento. Decido.

No presente caso, observa-se que houve abandono da causa pela parte 

autora, tendo em vista que não empreendeu as diligências determinadas 

pelo Juízo, bem como deixou de atualizar seu endereço, contrariando, 

assim, o artigo 77, inciso V do Código de Processo Civil.

Assim, considero válida a intimação de fls. 70, notadamente diante da 

obrigação constante do artigo 77, inciso V do CPC.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento a 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem 

resolver o mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Sem condenação em custas judiciais (art. 1043 da CNGC/MT). Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 2311-69.2016.811.0050

 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 MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN MARCHIO REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, DEVAIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte executada, comprovando as 

diligencias administrativas realizadas nos autos, notadamente as expostas 

no parágrafo anterior, sob pena de extinção do feito.Intimada a parte 

exequente, por meio de seus patronos, caso esta permaneça inerte, 

determino, desde já, a intimação pessoal da parte autora para 

prosseguimento do feito, nos termos da presente decisão, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º, do 

CPC.Cumpridas as determinações acima, certifique e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.Cláudia Anffe Nunes 

da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 3693-97.2016.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: NEUZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3693-97.2016.811.0050 (Código 84910)

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará para levantamento de valores em nome do 

“de cujus” Elessandro Carneiro de Oliveira formulado por Neuza Borges 

Pereira.

Às fls. 49 determinou-se a intimação pessoal da autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 52), a parte autora permaneceu inerte, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda, consoante 

certidão de fls. 53.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico o total desinteresse da parte autora pelo 

deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo abandono.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do 

mérito, em face do abandono da causa pela parte autora.

Sem condenação em custas judiciais (art. 1043 da CNGC/MT). Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1577-50.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVERSO BETTIM BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21262, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 Autos nº 1577-50.2018.811.0050 (Código 99021)

Requerente: Cliverso Bettim Bianchini

Requerida: Dual – Duarte Alburquerque Comercio e Industria Ltda

Vistos.

Em observância ao artigo 485, §4° do CPC, intime-se a requerido acerca 

do pedido de desistência de f. 123.

Às providências.

 Campo Novo do Parecis/MT,______/______/ 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 859-73.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOMINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON IMA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARIO PEDROSO - 

OAB:10220/GO, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/B/MT, WILSON 

TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DE ÁVILA 

MEZZALIRA - OAB:11.149

 Autos nº: 859-73.2006.811.0050 (Código 20553)

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

GERDAU AÇOMINAS S/A em face de ANTON IMA IND. MÁQUINAS LTDA.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado aos autos, conforme AR de f. 185 e 

certidão de f. 186.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais, 

o que não ocorreu no caso em apreço.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____/_____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1510-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA CRUZ SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1510-95.2012.811.0050 (Código 60517)

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Banco Volkswagen 

S/A em face de Adriana da Cruz Sott.

Às fls. 130 o feito foi impulsionado para a intimação pessoal da parte 

exequente, sob pena de extinção.

Às fls. 131/131v aportou-se AR positivo de intimação.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 131/131v), a parte exequente permaneceu 

inerte, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda, consoante 

certidão de fls. 132.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico o total desinteresse da parte exequente 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do 

mérito, em face do abandono da causa pela parte autora.

Condeno a exequente ao pagamento das custas judiciais. Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75698 Nr: 2562-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACHT, PATH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Autos nº 2562-24.2015.811.0050 (Código 75698)

Vistos.

Trata-se cumprimento de sentença de obrigação alimentar proposta por 

ANA CAROLINA HORST TEIXEIRA, representada por sua genitora 

PATRÍCIA ALINE TONIASSO HORST em face de ANDERSON FELIPE 

TEIXEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou a quitação integral do valor 

exequendo, requerendo a extinção do feito (fls. 187).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Consoante informação da exequente às fls. 187, a parte executada 

efetuou o pagamento integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ciência ao parquet.

 Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86334 Nr: 4706-34.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., 

NILTON SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. E DOS 

RECURSOS NAT.-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINE 

MAX - OAB:8.274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4706-34.2016.811.0050 (Código 86334)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para que manifeste acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de f. 48.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _____/____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 3278-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FERNANDES DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Autos nº 3278-85.2014.811.0050 (Código 70062)

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de f. 163, intime-se o patrono da parte 

autora para manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _______/_____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107831 Nr: 1292-23.2019.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVAN DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE SOUZA, BANCO BRADESCO 

S/A, FÁBIO ZUKERMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73667 Nr: 1341-06.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CASSIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 1169-30.2016.811.0050

 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: VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14.370-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:11.846-B

 (...) Assim redesigno audiência para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 13 

horas. Intiem-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais. 

Determinou a MMº Juíza que às 15h00min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _______ 

(Angela Carla Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e 

subscrevi.Claudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de DireitoJoão Paulo Vinha 

Bittar Andrea RoledoAdvogado Rep. Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 1344-24.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100346 Nr: 2201-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M F BACKES CONTABILIDADE EIRELLI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PANUNCIO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 Autos n° 2201-02.2018.811.0050 (Código 100346)

 Vistos.

Desentranhe-se a petição de f. 62-65 juntada nos autos de Código 104068 

e junte-se nestes autos Código 100346.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou às f. 

62-65 dos autos de Código 104068 que recebeu integralmente o débito.

Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

Tendo em vista a preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais.

 Campo Novo do Parecis, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27731 Nr: 1149-20.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RUI DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

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

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Autos nº 1149-20.2008.811.0050 (Código 27731)

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 196-197 o executado efetuou o depósito de R$41.607,92 e R$ 

3.008,76.

Às f. 191-192 o exequente requer a transferência dos valores para a 

conta informada.

Às f. 199, determinou-se a juntada de procuração por instrumento público, 

o que foi atendido às f. 206.

 Vieram os autos conclusos.

Eis a síntese do necessário. Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 196-197, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se o necessário para o levantamento dos valores pela parte 

exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89815 Nr: 1663-55.2017.811.0050

 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: MARLI ALZIRA MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILDO MINOSSO, ESPÓLIO DE 

SANTINA FACHINELLO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS - 

OAB:11.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, face o teor da petição de fls. 455/459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 1829-15.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico e dou fé que a parte autora, foi devidamente intimada do inteiro 

teor do ato ordinatório de fls., por meio de seus advogados via DJE nº 

10615, de 07/11/2019 e publicado no dia 08/11/2019, onde constam como 

patronos habilitados para receberem intimações: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, representando o 

polo ativo; e MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, 

representando o polo passivo. No mais, que até o presente momento a 

parte autora não se manifestou nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 1829-15.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60500 Nr: 1493-59.2012.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME, HALLITON MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31146 Nr: 1200-94.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI LUIZA SCHADECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B, Patrícia Martens - 

OAB:MT/18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte requerente, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20966 Nr: 1260-72.2006.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT, JOSÉ AFONSO FRAGA - OAB:8792-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A, STELLA 

REGINA PYDD PILGER - OAB:11236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, KATIUSCIA DOS SANTOS LINO - 

OAB:8949/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23109 Nr: 3378-21.2006.811.0050

 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: ITALFLOR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60.888/PR, JOSE ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6668, JOSE 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6.891/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93141 Nr: 3674-57.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCOS STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - OAB:OAB/RJ 62.192, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108425 Nr: 1593-67.2019.811.0050

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONCRENOVO - CONCRETO CAMPO NOVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, LAURIMAR CARLOS CANTON, BÁRBARA DE ABREU 

CANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

indicando o atual endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71794 Nr: 264-59.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA, ROSANI ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, 

FABIO ZANELA - OAB:6744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 347 e ss do CPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

sob pena de julgamento do feito nas condições em que se encontram os 

autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 2973-67.2015.811.0050

 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 MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002344-37.2019.8.11.0050 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 

05/03/2020 13:45, 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, Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 1/2020-CVerde

 CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES, JUÍZA DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC.

 CONSIDERANDO a autorização do Tribunal de Justiça para realização de 

teste seletivo para formação de Cadastro de Reserva, visando ao 

credenciamento de Juiz Leigo para a Comarca de Campo Verde, quando 

da abertura da vaga;

 CONSIDERANDO a necessidade de formação de Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo;

 RESOLVE:

 Art. 1º NOMEAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 

Comissão de Apoio ao Seletivo, tendo os membros ora nomeados a 

missão de operacionalizar e coordenar o certame, sob a presidência desta 

Magistrada , a saber:

Claudiomiro Donadon Pereira – Gestor Geral - Membro

 Everton Alves de Oliveira Jesus – Analista Judiciário - Membro

 Vanessa Silva Tiago Fujii – Analista Judiciária – Membro

 Art. 2º. Publique-se e cumpra-se.

 Campo Verde, 24 de janeiro de 2020.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

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. 1001925-48.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: GEORGE CARLOS VIEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, JAQUELINI 

RAMOS RODRIGUES, 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, 24 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANTONIO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

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. 1000377-85.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: HELIO ANTONIO DO CARMO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, JAQUELINI 

RAMOS RODRIGUES, 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, 24 

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: 1002388-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON SILVA DE JESUS (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 (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. 1002388-87.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: FREDSON SILVA DE JESUS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 24 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: 1000317-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA E OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000317-15.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

CLAUDIO SILVA E OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

FERREIRA GARCIA POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. 

CAMPO VERDE, 24 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 
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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: 1000806-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA CRUS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000806-18.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DE FATIMA DA CRUS PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIANA TELLES TANURE, ADRIANA DE AGUIAR 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, 24 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: 1000199-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MARKUS (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000199-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 10.560,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: VILSON MARKUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANO MORAES PIMPINATI, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR 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, 24 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: 1000876-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000876-35.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.974,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARCIO PEREIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CONRADO AGOSTINI MACHADO POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 24 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-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. 1000689-27.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ROSENIL RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DIEGO REIS CARMONA POLO PASSIVO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. 

CAMPO VERDE, 24 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: 1001328-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA EURIPA FARIAS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-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, 24 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002011-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LANGARO (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. 1002011-19.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: NILTON LANGARO 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, 24 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: 1001929-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1001929-85.2018.8.11.0051 Valor da 
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causa: R$ R$ 12.402,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DO SOCORRO MACHADO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CONRADO AGOSTINI MACHADO POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 24 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: 1000672-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. D. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR-SE SOBRE A NOTÍCIA DE 

PAGAMENTO DO DÉBITO, SALIENTANDO QUE O SILÊNCIO, PODERÁ SER 

ENTENDIDO COMO CONCORDÂNCIA TÁCITA. CAMPO VERDE, 24 DE 

JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002168-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. M. C. (REQUERENTE)

J. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ANTUNES DA ROSA STOEBERL OAB - PR43237 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

MANIFESTAR-SE QUANTO A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ADVERTINDO-A QUE O SILÊNCIO IMPORTARÁ EM DEVOLUÇÃO DA 

MISSIVA. CAMPO VERDE, 24 DE JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002154-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1002154-71.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DE FATIMA DE JESUS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO SOARES BONIFACIO POLO PASSIVO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros 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, 24 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: 1002398-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIR SOARES SZPACKI (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:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 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. 1002398-34.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ELEDIR SOARES SZPACKI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos 

periciais. CAMPO VERDE, 24 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 
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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: 1002192-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEDRANJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1002192-83.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 3.992,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: ELIANE PEDRANJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

KUTIANSKI POLO PASSIVO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros 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, 24 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: 1000319-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000319-82.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.448,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: CELSO PAULO DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO FERREIRA GARCIA POLO PASSIVO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos 

laudos periciais. CAMPO VERDE, 24 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001251-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MELO DE ANDRADE (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 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1001251-70.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

MELO DE ANDRADE Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 877, JARDIM 

CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARCELO MELO DE ANDRADE Endereço: AVENIDA MATO 

GROSSO, 877, JARDIM CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, DE 

TERCEIROS E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, de que foi decretada a 

INTERDIÇÃO TOTAL de Marcelo Melo de Andrade, CPF n.º 

726.525.431-72, por ser absolutamente incapaz, sendo-lhe nomeada como 

curadora a Sra. MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE, CPF n.º 

708.800.851-34, conforme sentença, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: "Diante do 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a 

interdição de Marcelo Melo de Andrade, devidamente qualificado, 
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declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos 

termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como curadora a Sra. 

Maria Aparecida Melo de Andrade, que deverá prestar compromisso legal, 

nos termos do art. 1.187 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em obediência ao disposto no art. 1.184 da Lei Processual 

Civil, inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 6.015/73, arts. 

92/93) e publique-se na imprensa oficial, por três vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias. Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso da Curadora de bem e fielmente 

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e distribuição. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente intimados. 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, VANESSA SILVA 

TIAGO FUJII, digitei. CAMPO VERDE, 24 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista 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: 1000197-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUAN MOTTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-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. 1000197-35.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

BRUNO LUAN MOTTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS MIRELY 

SANTOS PEDROSO 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, 24 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: 1000881-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDI ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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. 1000881-57.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARINEIDI ARAUJO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SANDINARA PELICIOLI POLO PASSIVO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. 

CAMPO VERDE, 24 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: 1000380-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE MORAES COSTACURTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)
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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. 1000380-40.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 57.240,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DAS DORES DE MORAES COSTACURTA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUERINA DE ASSIS DA SILVA, ERICA 

DE ASSIS VELOZO BRAGA POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos 

periciais. CAMPO VERDE, 24 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001166-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AZEL HENRIQUE GARMS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS OAB - SP334705 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO REZENDE FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 24 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002172-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 1002172-92.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.974,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA NEIDE CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIANA TELLES TANURE, ADRIANA DE AGUIAR POLO PASSIVO: INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 24 

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: 1002777-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON BISPO 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. 1002777-72.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: DILSON BISPO 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, 24 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 
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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: 1000644-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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. 1000644-23.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY 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, 24 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159086 Nr: 649-62.2019.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos etc.

Conforme teor da manifestação de p. 8.120, nos autos da ação de 

recuperação judicial nº 3455-41.2017.811.0051 – Código 125251, 

revogou-se o substabelecimento anteriormente concedido ao Dr. Alberto 

Duranti, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 

19.533.

Dessa forma, não mais subsiste a razão ensejadora da declaração de 

suspeição da Magistrada Titular da 2ª Vara Cível desta Comarca, onde tem 

andamento o presente feito.

Isso posto, ENCAMINHEM-SE os autos à Juíza Titular da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, para que a presente ação de recuperação Judicial seja 

presidida pela Magistrada competente.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25302 Nr: 3251-12.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa, Rute Marques Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Kelton Alfredro Volpe - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça devendo, para tanto, retirar a guia no 

"site" do TJMT e comprovar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73130 Nr: 2118-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osielma dos Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

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

pagamento das taxas para distribuição da Carta Precatória na comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, devendo juntar nos autos as guias e 

comprovante de pagamento.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO TAVARES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO CIMADON (REU)

OLAVO CIMADOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 24 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 91979 Nr: 1337-63.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Elias de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Processo nº 1337-63.2015.811.0051 (Código 91979).

Ação de Execução.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de ELIAS DE SOUZA FILHO e ELIAS DE SOUZA FILHO ME, todos 

já devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se amigavelmente, 

requerendo a extinção do feito (refs. 70 e 74).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que as partes entabularam acordo, por meio do qual foi 

dada quitação ao débito ora executado, é o caso de extinção do 

processo.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes, por consequência, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil.

DETERMINO a baixa de eventuais penhoras efetivadas nos autos e o 

recolhimento de cartas precatórias expedidas.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVEM-SE o processo com 

as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 02 de dezembro de 2019.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143165 Nr: 1834-72.2018.811.0051

 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: Rodrigo Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 Processo nº 1834-72.2018.811.0051 (Código 143165)

Ação revisional de cláusulas contratuais.

Vistos etc.

Trata-se de revisional de cláusulas contratuais ajuizada por RODRIGO 

CAMARGO DE SOUZA em face de GENTILIN & BIAZON, ambos já 

devidamente qualificados.

Recebida a exordial foram concedidos os benefícios da gratuidade de 

justiça, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania, postergada a apreciação do pedido de inversão 

do ônus da prova e ordenada a citação da parte ré.

A tentativa de autocomposição restou frustrada.

Citada, a parte promovida apresentou contestação, arguindo a preliminar 

de inépcia da inicial e impugnando a concessão da gratuidade de justiça 

ao demandante.

Sobreveio impugnação à contestação.

Oportunizada a especificação de provas, tão somente a parte requerida 

compareceu aos autos postulando pela colheita do depoimento pessoal do 

autor.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

De elementar conhecimento que a audiência inaugural é inovação trazida 

pelo novo Código de Processo Civil, o qual também prevê a aplicação de 

multa à parte que se ausentar injustificadamente do ato designado, senão 

vejamos:

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.

[...]

§ 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.

[...]

Fixada tal premissa legal, exsurge-se, na hipótese, que a parte requerente 

se fez ausente na sessão de mediação/conciliação designada, e 

tampouco justificou sua ausência, embora tenha sido regularmente citada 

e intimada para comparecer à solenidade.

Assim, com razão a parte requerida ao pugnar pela aplicação de multa ao 

demandante, haja vista que sua ausência injustificada configura ato 

atentatório à dignidade da justiça (NCPC, art. 334, § 8º).

Diante do exposto, CONDENO a parte autora RODRIGO CAMARGO DE 

SOUZA ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

da causa em favor do Estado de Mato Grosso, eis que sua ausência à 

audiência de conciliação configurou ato atentatório à dignidade da justiça.

Por conseguinte, COMUNIQUE-SE ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do TJMT para as providências cabíveis.

II – DAS PRELIMINARES.

II.1 – DA INÉPCIA DA INICIAL.

Nota-se que a parte requerida requer o reconhecimento da inépcia da 

inicial, sob o argumento de que a parte autora não indicou o valor 

controvertido e as cláusulas que pretende revisionar, descumprindo, 

assim, o disposto no art. 330, § 2º, do NCPC.

 Neste panorama, importante assinalar que referido dispositivo estabelece 

a obrigatoriedade de a parte autora discriminar, já na petição inicial, as 

obrigações que pretende discutir em juízo, quantificando, na mesma 

oportunidade, o valor incontroverso, providência devidamente observada 

nos autos.

No caso, porém, vislumbra-se que a parte autora mencionou abusividade 

na cobrança dos juros remuneratórios, capitalização de juros e nos 

encargos de inadimplemento contratual, além de outros, indicando os 

motivos que a levaram a tal afirmativa, bem como os valores entendidos 

como incontroversos.

Ademais, no tocante a manutenção dos pagamentos no tempo e modo 

contratado, tem-se que tal exigência não pode ser emoldurada como 

requisito da inicial, de modo que sua ausência ocasionaria a inépcia da 

ação. Ao revés, tal conduta deve ser sopesada para o afastamento ou 

não da mora da parte requerente e não como impeditivo do acesso à 

justiça para o fim de revisão das cláusulas que entende devida.

Logo,, não resta caracterizada a inépcia da exordial, motivo pelo qual 

REJEITO a prefacial.

II.2 – DA INDEVIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (ART. 337, XIII, 

DO NCPC).

Vislumbra-se que a requerida impugna a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária, pretendendo ver averiguada a situação financeira 

da parte autora e a revogação da benesse.

 Convém explicitar, entrementes, que a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos 

autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, 

de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, 

satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que o requerente 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. Assim 

sendo, doutrina e jurisprudência admitem a separação de ambos os 

institutos, como se fossem autônomos.

Lapidar, nesse mesmo sentido, são os ensinamentos dos ínclitos 
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doutrinadores LUIZ MARINONI, SÉRGIO ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

1. Requisitos da Gratuidade da justiça. Não é necessário que a parte seja 

pobre 0:1 necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da 

justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, 

as despesas e os honorários do processo. Mesmo q·.1e a pessoa tenha 

patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com 

essas despesas, há direito à gratuidade. (in Novo Código de Processo 

Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 20 I 5, p.182)

No caso dos autos, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar as 

possibilidades econômicas da parte autora. De fato, as argumentações 

expostas pela promovida não passam de meras conjecturas, sem 

qualquer elemento probatório que possa dar sustentáculo a tais 

afirmativas, sendo insuficientes para convencer este juízo que a parte 

requerente, ora impugnada, possui plena condições financeiras para o 

custeio das despesas processuais.

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o 

entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, conforme se observa da ementa abaixo colacionada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO DEFERIDO NOS AUTOS 

PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 

AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – MERA ALEGAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VALOR SIGNIFICATIVO DAS 

PRESTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE ATENDER CUSTAS DA DEMANDA – 

ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - PESSOA FÍSICA - SIMPLES 

AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Deferido o benefício ao impugnado, cabe à parte 

impugnante provar ou demonstrar que o impugnado não tem condições 

econômicas compatíveis com a situação de necessidade típica ao 

deferimento do benefício de assistência judiciária. Não se desincumbe do 

ônus de afastar a presunção de veracidade das afirmações do 

impugnado, o impugnante que se vale de meras alegações no sentido de 

que o valor significativo das prestações de um veículo financiado, 

demonstra a possibilidade atender à custa da demanda ajuizada, pois, 

apenas uma se apresenta superior a essa custa; e, que o impugnado 

constituiu patrono particular ao invés de procurar a Defensoria Pública, 

considerando que, esse fato não elide o direito ao benefício da gratuidade. 

De forma que, constatado que o autor do incidente de impugnação não 

produziu prova robusta e concreta capaz de obstar a concessão da 

gratuidade de justiça, sem prejuízo do sustento do próprio do beneficiário 

ou de sua família, insta seja mantida a benesse concedida. (TJMT, Ap 

141752/2016, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

30.11.2016, sem grifos no original)

E mais, o fato do requerente constituir advogado particular, por si só, não 

é motivo bastante para provar que possui renda suficiente para custear 

todas as despesas oriundos da ação por ele ajuizada.

Não se pode olvidar, neste ponto, que o novo Código de Processo Civil, ao 

disciplinar acerca da concessão de gratuidade da justiça dispõe que em 

seu art. 99, §4º que “assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - 

SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 

REQUERENTE PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL DE VALOR 

CONSIDERÁVEL - INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICA - PEDIDO 

INDEFERIDO DE IMEDIATO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE 

OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2º) - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A assistência do requerente por advogado 

particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º 

do CPC/2015). E o fato de ser proprietário de imóvel rural de elevado valor 

não afasta a alegação de precariedade econômica. Portanto o pedido não 

pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a oportunidade de 

demonstrar que necessita do benefício (§2º, do art. 99, do CPC/2015). 

(TJMT, AI 59196/2016, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 

15.06.2016, sem grifos no original)

Ora, como visto, não é exigido estado de miserabilidade ou pobreza 

extrema para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, portanto, 

AFASTO a impugnação apresentada.

III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Dadas às especificidades do caso ora sob apreciação, é essencial a 

análise do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte 

requerente, eis que assim não procedido anteriormente.

Na hipótese, a fim de identificar o sistema jurídico regulador da pretensão 

da parte requerente, cumpre bem definir a qualificação da relação negocial 

firmada entre as partes. Em outras palavras, importa, para o adequado 

processamento do feito, decidir se o negócio jurídico entabulado entre os 

aqui litigantes encontra suas diretrizes legais no Código de Defesa do 

Consumidor ou no Código Civil.

E, de logo, verifica-se que a relação em questão é consumerista, haja 

vista que a legislação específica prevê expressamente abranger as 

atividades financeiras.

Todavia, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC não é automática e depende de verificação, no caso concreto, 

da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua 

hipossuficiência com relação à produção das provas necessárias. Caso 

assim fosse, seria possível atribuir ao fornecedor de produtos ou 

prestador de serviços uma prova impossível mediante qualquer alegação 

do consumidor, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

[...] A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as 

condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, 

conforme conjunto fático-probatório dos autos. (STJ, AgRg no AREsp nº 

527.866/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.08.2014)

Nesse compasso, verifica-se não ser cabível a inversão do ônus da prova 

neste caso, uma vez que a natureza das alegações exige uma apuração 

mais detalhada do quadro fático da demanda, não sendo possível aferir de 

plano sua verossimilhança. Pelo mesmo motivo, exsurge-se que as partes 

estão em igualdade quanto à produção de provas, mormente porque o 

deslinde da causa demanda essencialmente as de cunho documental, 

sendo o caso de se aplicar a regra geral que impõe ao autor os fatos 

constitutivos de seu direito.

A propósito do tema, trago à colação o seguinte aresto:

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE 

DISTRATO. NÃO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. 

ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE ALHEIO À VONTADE DA 

PROMITENTE COMPRADORA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A 

PARTE AUTORA. INVERSÃO NÃO CABIMENTO. REVELIA DA PARTE RÉ. 

SUPRESSÃO DA FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 

MANUTENÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova somente é cabível quando 

estiver configurada a verossimilhança dos argumentos vertidos pelo 

consumidor em juízo ou a sua hipossuficiência probatória, na forma 

prevista no inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078 /1990. 2. A supressão 

da fase de produção de provas em relação a fatos considerados 

incontroversos, em decorrência da decretação da revelia da parte ré não 

configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. Tendo a parte autora 

afirmado que as restrições existentes em seu nome perante órgãos de 

proteção ao crédito têm origem em débitos contraídos por fraudadores, 

caberia a ela apresentar provas de tais fatos. 4. Verificado que a parte 

autora, mesmo ciente de que a existência de restrições cadastrais em seu 

nome poderia inviabilizar a obtenção de financiamento imobiliário, optou por 

celebrar o contrato de promessa de compra e venda, no qual ficaram 

devidamente esclarecidas as consequências decorrentes de eventual 

rescisão do negócio jurídico, não há como ser afastada a incidência da 

cláusula penal pactuada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não 

provido. (TJDFT, Ap 07149423120178070001, 8ª Turma Cível, Rel. Desa. 

Nídia Corrêa Lima, j. 21.11.2018)

Portanto, INDEFIRO a aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC e 

DETERMINO que a distribuição do ônus da prova se dê conforme a regra 

geral, nos termos do art. 373, do novel Código de Processo Civil.

Via de consequência, a fim de evitar arguições de nulidades, FACULTO às 

partes a especificação de novas provas que pretendam produzir, no 

prazo de cinco (05) dias, e justificada sua pertinência, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 02 de dezembro de 2019.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99723 Nr: 3956-63.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, José Luis Finocchio Júnior - 

OAB:208779/SP, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470

 Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem e 

requererem o que entenderem de direito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATIJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34000 Nr: 542-96.2011.811.0051

 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: DMRG, Elisangela Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim - Prefeito Municipal, Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 Certifico que INTIMO a Sociedade Beneficiente São Camilo (Denunciado a 

Lide) para que, no prazo legal, apresente Alegações Finais, conforme 

despacho de fls. 243/244. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 997-42.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica São Luiz Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Pires de Moraes - 

OAB:4891/GO

 INTIMO às PARTES, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca do LAUDO DE AVALIAÇÃO do 

veículo Azera 3.0 V6, marca Hyndai, ano/modelo 2012/2013, cor branca, 

placa ONL-4400, que encontra-se juntado às fls. 326-verso dos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111792 Nr: 3259-08.2016.811.0051

 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: Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A, Visa Administradora de 

Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, José Theodoro Alves De Araújo - 

OAB:15349

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27302 Nr: 1438-13.2009.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldair José Fracasso, Kátia Lanus dos Santos 

Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte requerente acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76173 Nr: 1132-05.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivia Conceição de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVIA CONCEIÇÃO DE JESUS, Cpf: 

75633540930, Rg: 5.724.506-9, Filiação: Lindalva Maria da Conceição e 

Paulino Moreira de Jesus, data de nascimento: 21/05/1969, brasileiro(a), 

natural de Palmeira dos Índios-AL, casado(a), artesã, Telefone 3419-3933. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE 

de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte executada, 

até o valor do débito e sua transferência para à conta única Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não se desconhece a previsão legal 

de que a transferência dos valores bloqueados seja realizada somente 

depois de rejeitada ou não apresentada manifestação pela executada (art. 

854, §5º, do NCPC), todavia, considerando os princípios que norteiam a 

execução, tem-se que tal medida beneficia tanto o credor quanto o 

devedor, eis que na conta única o valor depositado é devidamente 

corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do devedor não é 

atualizado, ao passo que a dívida continua sendo corrigida. Por 

conseguinte, DETERMINO: a) Sendo frutífera a busca por meio do Sistema 

BACENJUD e constatada a indisponibilidade de valores superiores à 

pretensão da exequente, desde já ORDENO o cancelamento do excedente 

(art. 854, §1º, NCPC). Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC). a. 1) Apresentada insurgência pela 

parte executada, em respeito aos arts. 7º e 10, ambos do NCPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, em igual 

prazo . b) CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte 

executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de 

valores. c) Frustrada a busca de valores em contas da parte executada, 

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

INDIQUE bens penhoráveis ou requeira às diligências que entender 

pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da execução. c. 1.) Na 

eventualidade de a credora permanecer silente, DETERMINO, desde logo, a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, da Lei 

nº 6.830/80 sobrestando igualmente a prescrição. ABRA-SE vistas dos 

autos à Fazenda Exequente, consoante estabelece o §1º do mencionado 

art. 40, da Lei nº 6.830/80; c. 2) Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de 

bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o advento do 

prazo prescricional, contado a partir do término do período de suspensão; 

c. 3) Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 40, §3º, da Lei nº 6.830/80). 

INTIMEM-SE. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples 

petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC).

Campo Verde, 23 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105426 Nr: 1038-52.2016.811.0051

 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: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supertec Peças e Serviços Ltda EPP, Atlas 

Copco Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Ernandes dos Santos - OAB:17.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, Daniel Martins Boulos - OAB:162.258/SP, Russel 

Alexandre B. Maia - OAB:6296/MS

 Certifico que INTIMO as partes para que, no prazo legal, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários de ref. 77. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143165 Nr: 1834-72.2018.811.0051

 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: Rodrigo Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 INTIMO às PARTES para especificação de novas provas que pretendam 

produzir, no prazo de cinco (05) dias, e justificada sua pertinência, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da lide.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERVTRONIX TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BORBA DA SILVA OAB - RS58278 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Assim como os nobres colegas, esta Magistrada 

também é cliente da Executada, de jeito que se encontra suspeito para 

julgar o presente feito. Desta forma, nos termos do art. 145, § 1º do NCPC, 

DECLARO minha suspeição para a presidência e o julgamento do feito. 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a suspeição desta Magistrada. Em 

seguida, ENCAMINHEM-SE os autos ao Substituto legal, para as 

providências que entender pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111117 Nr: 2951-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jonatan Chagas Oliveira, Lucas Rafyk 

Moraes Delgado, Wanderson Sales Bento, Chayene Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS JONATAN CHAGAS OLIVEIRA, 

Rg: 1941179-0, Filiação: Ivonete Benedita das Chagas Oliveira e João 

Maria de Oliveira, data de nascimento: 11/08/1992, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, convivente, operador de maquina, Telefone 3419-2854. 

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: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:1.CONDENAR o Acusado Wanderson Sales Bento, brasileiro, nascido 

em 28/08/1993, natural de Cuiabá/MT, filho de Jorge Maciel Bento e 

Jucilene Sales da Conceição, atualmente preso na Penitenciária Major Eldo 

Sá Correia (Mata Grande), de Rondonópolis/MT, nas penas do artigo 33, 

caput, e §1°, inc. I, da Lei 11.343/06; e2.ABSOLVER os Acusados JONAS 

JONATAN CHAGAS OLIVEIRA, LUCAS RAFYK MORAES DELGADO e 

CHAYENE BORBA, todos qualificados nos autos, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do CPP.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosear-lhe a pena: A Lei 11.343/06 atribui para o 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 

15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e 

quinhentos) dias-multa. 1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação 

prevista no art. 42 da 11.343/2006, vejo que, no que se refere à 

culpabilidade, constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O 

Acusado não é reincidente, nos termos da Sumula 444 do STJ. Entretanto, 

considerando que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime 

descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do 

ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode 

caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do 

acusado" (STJ - AgRg no REsp 1471075-GO), elevo a pena base pelos 

maus antecedentes, em razão da condenação nos autos n° 

1644-80.2016.811.0051 - Código 107289 (Data do fato: 20.07.2015; 

SENTENÇA: 23/02/2017. INFRAÇÃO: Artigo 309 do Código de Trânsito e 

artigo 28 da Lei nº 11.343/06. PENA: 06 (seis) meses de detenção, em 

regime aberto. TRÂNSITO EM JULGADO: 05/04/2017). Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. 

As circunstâncias do crime são neutras. Os motivos do crime não lhe 

prejudicam. Crimes como o presente sempre causam consequências 

graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, 

além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a 

análise do comportamento da Vítima no crime em comento. A natureza e a 

quantidade de material entorpecente apreendido não prejudica o réu. 

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.2ª fase – 

Pena Provisória:Na segunda fase da dosimetria, verificam-se inexistentes 

quaisquer atenuantes ou agravantes, de forma que a pena provisória 

permanece inalterada. 3ª fase – Pena Definitiva:Na terceira fase de 

aplicação da pena, inexistentes qualquer causa de aumento ou diminuição, 

conforme já justificado, permanecendo, desta forma, a pena definitiva 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.Condeno, ainda, o Acusado ao 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado unitariamente no mínimo 

legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, 

observando-se, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06; para o valor do 

dia-multa, analisou-se a situação econômica do réu, a teor do explicitado 

no art. 60, também do Código Penal.FIXO o regime inicial SEMIABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Diante da fixação do 

regime semiaberto, concedo ao Acusado o direito de recorrer em 

liberdade.Disposições finais: Portanto, condeno o acusado Wanderson 

Sales Bento a pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Impossível 

a substituição ou a suspensão da pena do Acusado, eis que inocorrentes 

os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.Isento o réu do 
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pagamento das custas processuais.Da sentença, intime-se o Ministério 

Público, o Advogado e o Acusado, pessoalmente, indagando-lhes sobre o 

desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, conforme determina o 

artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia de execução, lançando-se o seu nome no Rol dos 

Culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação, arquivando-se os autos.Para fins de anotações posteriores, 

consigna-se que:1. O Acusado foi preso em flagrante no dia 29.07.2016, 

tendo sido colocado em liberdade em 16.08.2016.2. O Acusado responde 

ao processo executivo de pena n° 1323-98.2019.811.0064 (688155), na 

Comarca de Rondonópolis - MT, e a ação penal 2565-05.2017.811.0051 

Código 123243, nesta Comarca.3. DETERMINO o perdimento do valor 

apreendido (p. 73 - processo montado) em favor da União, que será 

revertido diretamente ao Funad (art. 63, §1°, Lei 11.343/06).4. DETERMINO 

a devolução dos aparelhos celulares apreendidos (p. 89 – processo 

montado) aos Acusados, ou a pessoa que eles indicarem, mediante termo. 

Caso não sejam reclamados no prazo de 90 dias ou não sendo os réus 

localizados, desde já, determino sua destruição.5. DETERMINO a 

destruição dos demais objetos apreendidos, conforme descritos no termo 

de exibição e apreensão de p. 49 (processo montado).6. OFICIE-SE à 

autoridade policial para que, caso ainda não tenha sido feita, seja 

procedida à imediata incineração da substância entorpecente apreendida, 

lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, devendo ser juntado aos 

autos. Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 8 de julho de 2019.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza 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, Elcie Cristina Martins, 

digitei.

Campo Verde, 23 de janeiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137434 Nr: 9514-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Camara Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ...Ex positis, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada contra Israel Camara Barros, qualificado nos 

autos.RECOLHA-SE o respectivo mandado de prisão, caso ainda não 

tenha sido cumprido, encaminhando cópias às autoridades 

competentes.Intime-se e cite-se o Acusado.Intime-se o Ministério Público, 

pessoalmente, e o Advogado constituído pelo réu, via DJE.Cumpra-se, com 

urgência.Expeça-se o necessário. Às providências.Campo Verde/MT, 22 

de janeiro de 2020.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159801 Nr: 923-26.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Junior Lima Grizoto ou Grizotes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL JUNIOR LIMA GRIZOTO OU 

GRIZOTES, Filiação: Alci Neres Fonseca e Manoel Lima Grisoto, data de 

nascimento: 21/11/1993, brasileiro(a), natural de Nova Brasilândia-MT, 

solteiro(a), andarilho. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

DESIGNADA PARA O DIA 18/03/2020, ÀS 14H30MIN., A REALIZAR-SE NA 

SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA CRIMINAL NESTA COMARCA DE 

CAMPO VERDE - MT, CUJO ENDEREÇO ENCONTRA-SE NO RODAPÉ 

DESTE.

Despacho/Decisão: Autos n° 923-26.2019.811.0051 

(159801)CriminalDecisão.Vistos etc.O Acusado MANOEL JUNIOR LIMA 

GRIZOTO OU GRIZOTES, 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 18 de março de 2020, às 14h30min de Mato Grosso.DEIXO de 

designar audiência para proposta do benefício da suspensão condicional 

do processo, em razão dos antecedentes criminais do acusado.Intimem-se 

o Representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, o Acusado, 

as Vítimas 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, 13 de janeiro de 

2020.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 23 de janeiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 3467-60.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Heitor Soligo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:23775/O

 Autos n° 3467-60.2014.811.0051 (84263)

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que resta pendente a inquirição da 

testemunha Ana Daphne Rodrigues Assis e da vítima André Luís Krilow.

Portanto, DESIGNO audiência de continuação da instrução criminal para 

realizar-se no dia 18 de março de 2020, às 15h00min, de Mato Grosso.

 Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo Réu, via 

DJE.

Intimem-se a vítima e a testemunha, pessoalmente, devendo ser 

diligenciado, ainda, por telefone.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Edital

O Edital n. 1/2020-CVerde completo, que torna pública a abertura de 

Processo Seletivo para cadastro de reserva visando ao Credenciamento 

de Juiz Leigo da Comarca de Campo Verde, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-57.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA PARREIRA DE LIMA (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. 1000148-57.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LEONINA 

PARREIRA DE LIMA 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: 15:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000149-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA 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. 1000149-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIEGO FERREIRA 

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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000150-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILOMENO DA SILVA (AUTOR)

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. 1000150-27.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE FILOMENO 

DA SILVA 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: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000151-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON NASCIMENTO PORTO (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. 1000151-12.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NAILTON 

NASCIMENTO PORTO 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: 16:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1000152-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VENTURA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000152-94.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VENTURA 

XAVIER DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABILIO CUSTODIO DE 

MELO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000155-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000155-49.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GERSON LEITE 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000128-66.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 
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redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que os réus possam, já na 

contestação, produzir as provas que entenderem necessárias, 

especialmente as documentais, a atender a sua incumbência processual. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Reclamada é poderá comprovar o real consumo de 

energia elétrica no relógio medidor instalado no imóvel do Autor. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstrar a regularidade na 

emissão de faturas em nome do Autor. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica ao Autor lhe causará evidente 

transtorno e constrangimento, porquanto trata-se de serviço essencial. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos 

autos, o Requerente alega que é proprietário do imóvel situado na Avenida 

Goiás, n° 168, q. 16, lt. 02, Campo Real I, nesta cidade, e que estava 

instalado o hidrômetro Y15S363203. Em 08.09.2016 o Reclamante solicitou 

o pedido do desligamento do hidrômetro e a retirada do cavalete do seu 

imóvel, quitando todos os débitos emitidos até então. Entretanto, a 

Reclamada continuou a emitir faturas e incluiu o nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, posteriores a data do desligamento do 

hidrômetro, conforme comunicação do SCPC, emitido em 01.04.2019. A 

parte Autora ressalta que registrou reclamação junto à reclamada, porém 

não obteve êxito. Para comprovação de suas alegações, anexou aos 

autos o pedido de desligamento, referente roteiro/localizador nº 006.00019 

-002780.01, conforme protocolo de solicitação nº 2016/8655, a 

reclamação referente ao protocolo 2017/6506, o Comunicado do SCPC, 

emitido em 01.04.2019. Logo, entendo verissímeis as alegações do 

Reclamante e a existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de 

difícil reparação. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante para determinar que a Requerida se abstenha em incluir o 

nome do Requerente em cadastros de inadimplentes, relativamente aos 

débitos discutido nos presentes autos, referente ao hidrômetro 

Y15S363203, até o deslinde da presente demanda, ou, caso já tenha sido 

negativado, proceda-se sua exclusão dos cadastros restritivos. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para 

que cumpra a presente decisão, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$2.000,00 

(dois mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 
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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 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. 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. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 100114-82.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada 

é capaz de causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. No caso versado, a Requerente alega que cancelou o 

contrato com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída 

pela Requerida é totalmente indevida. Entretanto, o nome do Reclamante foi 

incluído no cadastro de inadimplentes pela Requerida por dívida 
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supostamente vencida em 10.12.2016, e disponibilizada em 23.06.2017 no 

SCPC, e desde então a parte Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de dois anos o Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois 

que ausente o requisito do perigo da demora invocado. Aguarde-se a 

realização da 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 contrafé 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 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. 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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000060-19.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/662721-0, 

referente às faturas discutidas no presente feito, bem como se foram 

atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 
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liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita e ter que pagar pelo consumo de energia elétrica da qual, a 

priori, não se beneficiou, bem como poderá ter suspenso o fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. O Requerente afirma na inicial, em 

síntese, que é responsável pela Unidade Consumidora nº 6/662721-0 e 

que foi surpreendido com a cobrança de duas faturas nos valores de R$ 

4.171,06 e de R$ 1.216,63, ambas com vencimento em 30.01.2020. 

Segundo a inicial, estas cobranças se referem a recuperação de 

consumo, haja vista que foi identificado violação do medidor, o qual foi 

trocado pela Energisa, gerando a multa ora discutida. Entretanto, assevera 

que não houve alteração no seu consumo, pois, mesmo depois da troca 

do medidor, o seu consumo permaneceu na média de antes, de forma que 

o cálculo feito pela Reclamada não condiz com a sua realidade. Salientou 

que formulou recurso administrativo para resolver a cobrança injusta, mas 

não obteve êxito e por estar sendo compelido a pagar por consumo que 

lhe é atribuído em função da alegada anormalidade, busca reverter a 

injusta imputação. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações 

as faturas tidas como abusivas, nos valores de R$ 4.171,06 e de R$ 

1.216,63, ambas com vencimento em 30.01.2020; carta ao cliente, emitido 

pela Reclamada; protocolo da representação administrativa, com a 

respectiva resposta da análise de recurso; Termo de Ocorrência e 

Inspeção; e Agendamento da Avaliação Técnica de Medidor. Logo, 

entendo verissímeis as alegações do Reclamante, merecendo acolhimento 

o pleito liminar, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos 

débitos nos valores de R$ 4.171,06 e de R$ 1.216,63, ambas com 

vencimento em 30.01.2020, e a inserção em órgão de restrição de crédito. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela de urgência aduzido pelo Reclamante para 

determinar: - a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE dos débitos de $ 4.171,06 

e de R$ 1.216,63, ambas com vencimento em 30.01.2020, da UC nº 

6/662721-0, até ulterior decisão deste juízo; - se ABSTENHA em 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 

Unidade Consumidora nº 6/662721-0, referente as faturas discutidas 

nestes autos, até ulterior decisão deste Juízo; A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, INTIME-SE a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. CITE-SE 

a parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé 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 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. 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. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

ALDENI FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - 424.335.171-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CAMARA BARROS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

1000058-49.2020.811.0051 Decisão. Vistos etc. - Antecipação da Tutela 

de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos 

autos, em suma, afirma a parte autora que celebrou um contrato com o 

Requerido, referente a venda de mercadoria, tipo madeira de queima, no 

valor total de R$ 2.537,69, o qual não foi adimplido. Desta forma, como 

medida liminar, requer seja constrito valores das contas da parte 

Reclamada. In casu, entendo temerária a concessão da tutela pretendida, 

em virtude de tratar-se de matéria exclusivamente de mérito, o que não se 

mostra recomendável nessa fase inicial, sem que seja possibilitado o 

contraditório á promovida. É cediço que, ainda que haja o descumprimento 

contratual, nessa fase preliminar não restou comprovado o receio de 

frustração/perigo de satisfação de crédito futuro, suficientemente, para 

autorizar uma medida de penhora de valores nas contas da parte 

contrária, sem lhe permitir, antes, o direito de defesa. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-37.2020.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

NEURAICE NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOCIANO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOVELINO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000117-37.2020.811.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação do 

CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que os réus possam, já na 

contestação, produzir as provas que entenderem necessárias, 

especialmente as documentais, a atender a sua incumbência processual. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Reclamada é poderá comprovar o real consumo de 

energia elétrica no relógio medidor instalado no imóvel do Autor. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar a devida prestação 

dos serviços. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

da Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da parte Requerente. Da Tutela de Urgência: Como 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Segundo consta da inicial, em resumo, o 

genitor dos Requerentes, o senhor Jovelino Rodrigues Nogueira faleceu 

no dia 02.10.2019, motivo pelo qual acionaram o sinistro para recebimento 

do seguro, o qual foi negado pela Reclamada. Entretanto, inobstante as 

alegações da parte Autora, entendo não ser possível o deferimento do 

pedido, pois, a princípio, não há nos autos elementos suficientes para 

conferir plausibilidade as alegações iniciais. Isso porque, a parte 

Requerente trouxe aos autos apenas a negativa de pagamento do sinistro, 

em razão de estar fora do período de vigência do seguro, deixando de 

apresentar o contrato ou outro documento capaz de analisar a mínima da 

veracidade das informações nessa fase preliminar. Desta forma, entendo 

necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório à Promovida. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, eis que ausentes os requisitos legais. Aguarde-se a 

realização da 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 contrafé 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 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 
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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. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001056-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001056-22.2017.8.11.0051 Execução de Honorários 

Decisão. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009 combinado com o art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 6.199,91 (seis mil, cento e 

noventa e nove reais e noventa e um centavos), nas contas existentes do 

Executado, Estado de Mato Grosso - CNPJ: 03.507.415/0005-78. Em 

seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu Procurador, 

para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALCANTARA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada informa o depósito judicial 

voluntário do débito exequendo, pugnando pela extinção e arquivamento 

dos autos (ID 27790777). A parte Exequente concorda com o valor 

depositado pela parte Executada, requerendo o levantamento (ID 

27851388). É o relato. Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. DETERMINO 

o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela (ID 27851388). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003064-98.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes litigantes 

compuseram-se acerca da demanda. Sendo disponíveis os direitos 

disputados, HOMOLOGO o termo de acordo formalizado pelas Partes, 

dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 23 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do Despacho ID 28231075, com a juntada das informações 

impulsiono os autos para que a parte autora manifeste-se em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000418-21.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PAULO LUIZ 

MARAFON - ME, PAULO LUIZ MARAFON Vistos. Defiro o pedido de busca 

de endereço via INFOJUD, a qual procedo nos termos do comprovante 

anexo. Havendo resultado positivo, cumpra-se o retro despacho no 

endereço consultado. No mais, havendo resultado negativo ou indiferente, 

vista dos autos à parte autora para manifestar-se no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2019. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. DE SOUZA - CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

ELIEL LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000109-63.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: E. L. DE SOUZA - 

CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME, ELIEL LOPES DE 

SOUZA Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, 

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. Custas 

conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas igualmente 

entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. 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. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se necessário. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000984-33.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos do Despacho ID 28224243, impulsiono os autos para que a 

autora manifeste-se acerca do prosseguimento do feito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, haja vista a justada das informações retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Decisão ID 22992808, impulsiono os autos à parte autora 

para manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobe pena de extinção e arquivamento, haja vista a juntada das 

informações retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-92.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

VICTOR HENRIQUE VALERIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Decisão ID 23855138, tendo em vista o resultado retro ser 

indiferente, isto é, ser o mesmo da petição inicial (certidão negativa ID 

20500834), impulsiono os autos à parte autora para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000673-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (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:

L. V. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Decisão retro, tendo em vista o resultado negativo, 

impulsiono os autos para vista à parte autora para manifestar-se no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000435-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BALZ (REU)

 

Nos termos da Decisão retro, tendo em vista que os endereços 

encontrados são indiferentes (Diligência negativa ID 21377637), impulsiono 

os autos à parte autora para manifestar-se no prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001040-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER SAULO SCHINDLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001040-66.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: HEBER SAULO SCHINDLER 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. Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000519-58.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000519-58.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FRANCISCO BENEDITO 

DA SILVA Vistos, etc. BANCO BRADESCO, qualificado nos autos, propôs 

a presente ação de busca e apreensão de veículo (Decreto-Lei 911/69), 

em desfavor de FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, qualificado nos autos, 

objetivando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, adquirido 

pelo réu por meio de contrato de financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária. Deferida a liminar, apreendido o veículo e citado o réu, este 

efetuou a purga da mora, no prazo legal, depositando o valor integral da 

dívida, reconhecendo assim a procedência do pedido inicial, conforme 
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concordância expressa do credor. O veículo foi restituído livre de ônus ao 

réu, revogando-se a liminar outrora deferida, baixando-se a restrição no 

RENAJUD. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

declarando a rescisão/quitação do contrato firmado entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. Condeno o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

depositados nos autos. P.R.I. e, após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa, observadas as formalidades legais. Canarana, 22 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-50.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ELIANDRO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS FAUSTINO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000030-50.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

JORGE ELIANDRO BEZERRA REU: ANANIAS FAUSTINO DOS SANTOS 

Vistos, DECLINO A COMPETÊNCIA para a comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, ante haver foro de eleição, sede empresarial e domicílio 

do réu, nos termos do art. 46 e seguintes do CPC. REMETAM-SE os autos 

para aquela comarca, via PJE. Cumpra-se Canarana/MT, 22 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-04.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO JOSE PORTO (EXECUTADO)

RAIMUNDO JOSE PORTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000585-04.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: RAIMUNDO JOSE PORTO - ME, RAIMUNDO JOSE PORTO 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, 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. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. 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. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, se 

necessário. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000660-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU (REU)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000660-77.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: F.F. COMERCIO E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP, FERNANDO ANTONIO BATISTA DE 

OLIVEIRA, EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU Vistos etc. Trata-se ação 

monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de F.F. 

COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP, FERNANDO ANTONIO BATISTA 

DE OLIVEIRA, EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU. Citado, o Requerido 

apresentou embargos monitórios aduzindo em que pese a existência de 

contrato de confissão de dívida, a instituição financeira se recusa a 

apresentar os contratos que deram causa a este título (ID 18162555) 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. É o 

caso de antecipado julgamento da lide, nos termos dos artigos 355, I e 

701, § 2°, ambos do Código de Processo Civil. O juiz é o destinatário das 

provas. Nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil, ao 

magistrado é necessário apreciar livremente o teor das provas 

colacionadas aos autos dentro de um sistema do livre convencimento 

motivado, sendo no presente caso concreto, os autos prontos para 

julgamento. Em análise minuciosa dos autos, vislumbro que assiste razão à 

parte autora. Para o ingresso da ação monitória, basta o contrato de 

confissão de dívida devidamente constituído, sendo este autossuficiente 

para embasar a ação, não carecendo de contratos complementares, 

nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA 

EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL. I - A ação monitória pode ser proposta por "àquele que afirmar, 

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de 

exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro", nos termos 

do art. 700, I, do CPC. II - O instrumento particular de confissão de dívida, 

assinado apenas pelas partes, é documento hábil para comprovar a 

relação jurídica e instruir ação monitória, constituindo de pleno direito o 

título executivo judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 

1212213, 07023883620198070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, 

data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Posto isso, rejeito os embargos e julgo procedente os 

pedidos contidos na ação monitória, o que o faço com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Assim, conforme dispõe o art. 702, § 8º, 

do Código de Processo Civil, constituo de pleno direito o título executivo 

judicial, devendo a parte requerida ser intimada para pagamento do débito. 

Custas e despesas processuais pela parte requerida, a qual fica 

condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações legais. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências. Canarana, 22 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-05.2020.8.11.0029

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:

LYDIANE VIEIRA TROVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000033-05.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
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REQUERIDO: LYDIANE VIEIRA TROVO Vistos, INTIME-SE a parte autora 

para pagar as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Canarana, 24 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000032-20.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GUIMARAES SOARES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UANDER MATIAS SOARES (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000032-20.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: ANA CLARA GUIMARAES SOARES DE CUJUS: UANDER 

MATIAS SOARES Vistos, Trata-se de ação de adjudicação proposta por 

ANA CLARA GUIMARAES SOARES em face do falecimento de UANDER 

MATIAS SOARES. Em análise dos documentos acostados aos autos, 

nota-se que a certidão de óbito foi lavrada em Goiânia - GO e o imóvel ao 

qual pretende-se a adjudicação é situado na comarca de Campo Verde - 

MT. Não há nada nos autos que atraia a competência para este juízo, 

sendo certo que não há elementos que indicam que o de cujus residia na 

comarca de Canarana - MT. Assim, ante o domicílio incerto do autor da 

herança, nos termos do art. 48, par. único, inc. I do CPC, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para a comarca de CAMPO VERDE - MT. Proceda-se o 

envio dos autos via sistema PJE. Cumpra-se Canarana, 24 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-21.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CANARANA-MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO DE CANARANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAMARGO RABUSKE OAB - MT27407/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000267-21.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

CANARANA-MT REQUERIDO: SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO DE 

CANARANA, MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, Trata-se de ação ajuizada 

por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CANARANA 

em face de o SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIARIO DE CANARANA. 

Contestação e impugnação juntada aos autos É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a parte requerida quanto a sua 

ilegitimidade. A jurisprudência nacional é uníssona quanto a ausência de 

personalidade jurídica dos serviços notariais, nesse sentido: TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE 

PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A jurisprudência firme desta Corte é no 

sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm 

personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de 

repetição de indébito. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; 

(AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1388200/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) Ante o exposto, acolho a 

preliminar arguida pela parte requerida e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Canarana/MT, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77814 Nr: 3312-50.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos,

Em atenção a petição retro do Ministério Público, REDESIGNO a audiência 

para o dia 11.03.2020 às 12h50min (Horário Cuiabá - MT)

INTIME-SE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43734 Nr: 75-81.2014.811.0029

 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: ROSELI HILGER GANASSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. DE MEDEIROS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M.S. DE MEDEIROS & CIA LTDA ME, 

CNPJ: 04097672000118. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 529,22 (Quinhentos e vinte e nove reais e vinte 

e dois centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que 

foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor deverá 

ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através do site- 

arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas ou taxas 

judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 396,30( trezentos 

e noventa e seis reais e trinta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 132,91 

(cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos . Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso NOME e 

CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1696-84.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dennis Aguiar & cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte executada, via DJE, na 
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pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 1.100,99(um mil e cem 

reais e noventa e nove centavos , sendo que R$ 550,49 (quinhentos e 

cinquenta reais e quarenta e nove centavos) referente a Custas Judiciais 

e 550,49(quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) 

referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença/despacho/decisão de 

fls 30, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76096 Nr: 2284-47.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ALFREDO WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007 CGJ/MT, 

impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do réu acerca da audiência 

redesignada para o dia 11.03.2020 às 13h15min (Horário Oficial de Mato 

Grosso).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANDO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Comprovante de distribuição do recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCES CASTRO LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (REU)

 

Comprovante de protocolo TRF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

COMPROVANTE DE PROTOCOLO TRF.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22422 Nr: 226-86.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmaildo Batista Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO GOMES CIRQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 20502

 1. INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade formulado pela defesa, 

ante a ausência de demonstração dos prejuízos, conforme art. 563 do 

CPP.

2. ABRA-SE vista dos autos às partes para apresentação de alegações 

finais, nos termos do art. 403, § 3º, do CPP.

3. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao retorno das missivas remetidas.

4. Após, tornem os autos CONCLUSOS para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 4175-06.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIMI SUYA, VINICIUS VIEIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:OAB 19418

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelos réus KAIMI SUYA e VINICIUS VIEIRA DO NASCIMENTO, 

por entender que os motivos ensejadores da prisão preventiva 

permanecem inalterados.4. Cumpridas as formalidades legais e dando 

seguimento ao trâmite processual, DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2020, ÀS 

14H00MIN (MT).5. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a) 

Intime-se o réu para comparecer à solenidade designada.b) Intimem-se ou 

requisite(m)-se, no caso de policiais, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fl. 06) e as testemunhas de defesa (fls. 256/257).c) Intime-se o 

patrono do réu.d) Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 3124-28.2017.811.0029

 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: LONI FRIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 586,94( quinhentos e 

oitenta e seis reias e noventa e quatro centavos , sendo que R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a Custas 

Judiciais e 173,54 cento e setenta e três reias e cinquenta e quatro 

centavos) referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de fls 

44/45, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59904 Nr: 936-62.2017.811.0029

 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: Dilma Alves Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador FABRICIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutor Ailton de Almeida Fava Júnior, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 349 de 777



Endereço Avenida Rio Grande do Sul, 351, Centro (em frente ao colégio 31 

de março) Cidade: Canarana/MT, no dia 03/02/2020, às 10:30 horas (local) 

e trinta minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63597 Nr: 3009-07.2017.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 559,84 ( quinhentos e 

cinquenta e nove reias e oitenta e quatro centavos ) , sendo que R$ 

413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a 

Custas Judiciais e 146,44 ( cento e quarenta e seis reias e quarenta e 

quatro centavos ) referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de 

fls 57/57vº, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23708 Nr: 1517-24.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE MARIA CHIMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDETE MARIA CHIMIN, Cpf: 

82905207949, Rg: 1.158.193, Filiação: Vilma Vieira Chafes e Antonio 

Schimin, data de nascimento: 14/10/1968, natural de Itapiranga-SC, 

solteiro(a), servidora pública municipal. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23168 Nr: 974-21.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Presotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR PRESOTTO, Cpf: 42519020920, 

Rg: 642028, Filiação: Angela Cristianetti Presoto e Arlindo João Presotto, 

data de nascimento: 22/03/1961, brasileiro(a), natural de Ibiraiaras-RS, 

casado(a), agricultor, Telefone 9603-3701. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciárias remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24854 Nr: 2664-85.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Soares Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE SOARES SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 
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digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 1920-51.2014.811.0029

 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: JULIANA CONCEIÇÃO EVANGELISTA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA COURA CORREA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA CONCEIÇÃO EVANGELISTA 

ALENCAR, Cpf: 03495727124, Rg: 5500997, Filiação: Juracy da Conceição 

e Alencar e Emivaldo Pereira de Alencar, data de nascimento: 31/07/1991, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 318,94 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que 

foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor deverá 

ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através do site- 

arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas ou taxas 

judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 206,70( duzentos 

e seis reais e setenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 112,24 (cento e 

doze reais e vinte e quatro centavos ). Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia paga, no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 

de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária, 

implicará na restrição de vosso NOME e CPF junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial.

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 1920-51.2014.811.0029

 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: JULIANA CONCEIÇÃO EVANGELISTA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA COURA CORREA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA COURA CORREA SANTOS, 

Cpf: 80426239172, Rg: 1116412-3, Filiação: Valdevina Coura Correa e 

Nauri Luiz Correa, data de nascimento: 27/07/1977, brasileiro(a), natural 

de Cassilândia-MS, casado(a), professora, Telefone (66) 9.9976-4688. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 318,94 (Trezentos e dezoito reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que 

foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor deverá 

ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através do site- 

arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas ou taxas 

judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 206,70( duzentos 

e seis reais e setenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 112,24 (cento e 

doze reais e vinte e quatro centavos ). Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia paga, no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 

de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária, 

implicará na restrição de vosso NOME e CPF junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial.

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24160 Nr: 1969-34.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ MATARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INEZ MATARAN, Cpf: 82387672100, Rg: 

647.732, Filiação: Vitalina Cantoia e João Mataram, data de nascimento: 

20/02/1959, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24865 Nr: 2675-17.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Batschke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON BATSCHKE, Cpf: 41593197187, 

Rg: 0654028-7, Filiação: Elvira Lucilda Bastschke e Helmuth Bastschke, 

data de nascimento: 24/03/1968, brasileiro(a), natural de Nova Santa 
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Rosa-PR, casado(a), motorista

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25642 Nr: 3452-02.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PEREIRA BENFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO PEREIRA BENFICA, Cpf: 

30369231104, Rg: 912.565, Filiação: de Tertuliana Ben'fica e João 

Fernandes Pereira, data de nascimento: 19/03/1947, brasileiro(a), natural 

de Francisco de Sá-MG, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 30 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que foi condenado nos termos da r. sentença nos autos . Esse valor 

deverá ser recolhido em um único boleto que poderá ser emitido através 

do site- arrecadacão. tjmt.jus.br , Opção: Emitir Guias, Buscar por custas 

ou taxas judiciária remanescentes. Sendo: o valor das custas R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária R$ 

144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e tres centavos ). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia paga, no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Canarana-MT. ADVERTÊNCIAS: 

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciária, implicará na restrição de vosso 

NOME e CPF junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial. ..

 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, Márcia Röpke Senger, 

digitei.

Canarana, 22 de janeiro de 2020

Márcia Röpke Senger Responsavel pela CAA Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58850 Nr: 317-35.2017.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liani Matte - ME, Liane Matte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12.579

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 559,84(quinhentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) , sendo que R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a Custas 

Judiciais e 146,44(cento e quarenta e tres reais e quarenta e quatro 

centavos) referente a Taxa Judiciária, conforme a r . 

sentença/despacho/decisão de fls 32, sob pena de inscrição do nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio: 

arrecadacao - Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente 

protocolada no Fórum da Comarca de Canarana-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/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):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000697-70.2019.8.11.0029. INTERESSADO: HELIDA PAULA BRESSAN, 

MICHEL LUIS FASOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; 

ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento 

ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não 

comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do 

recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 24 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DA SILVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço do 

Promovido, conforme consta no termo de audiência (ID 28327365), sob 

pena de arquivamento. Canarana-MT, 24 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILOMAURO DE JESUS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/04/2020, às 13h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES BRIANEZE WISNIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA (REU)

ILZA LIMA DO ESPIRITO SANTO (REU)

MARIA DE LOURDES MOURA DE ARAUJO (REU)

IZAIAS CORREA DA COSTA (REU)

DAGNEL CORREA DA COSTA (REU)

BENEDITA MARILZA CORREA DA COSTA (REU)

RONALDO MESSIAS CORREA DA COSTA (REU)

ROOSEVELT CORREA DA COSTA (REU)

torquato salviano borges (REU)

LUIS ANTONIO CORREIA DA COSTA (REU)

LUISA CORREA DA COSTA (REU)

LUCIA CORREA DA COSTA SOUZA (REU)

MARELUCE CORREA DA COSTA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA o dia 17/03/2020 às 15:00 na CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000374-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JESIANE PEREIRA PONTES (REQUERENTE)

ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RASMO PEREIRA PONTES (REQUERENTE)

RANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RONILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO REINALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RENATO PONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca dos requerimentos apresentados pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso Id. 28319510.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001248-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. A. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE NAVARRO OAB - PR49862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. C. (REQUERIDO)

M. A. C. (REQUERIDO)

L. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

 

1001248-65.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para que seja intimada a parte autora para manifestar sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 2111-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Policarpo Angêlo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, RONAN DAVID ACOSTA - OAB:26068/O

 Vistos.

I. Defiro prazo de 20 dias para o MP apresentar o endereço da vítima e da 

testemunha Renan. Apresentado os endereços tempestivamente, 

certifique-se e depreque-se o ato caso essas residam em outra Comarca, 

sob pena de preclusão.

II. Redesigno o ato para interrogar o acusado, devendo a testemunha 

Rosiel ser conduzida coercitivamente para o dia 03 DE OUTUBRO DE 2019, 

15h00, inclusive para ouvir a vítima e/ou a testemunha Renan, se 

residentes em Chapada, devendo essas serem intimadas para o ato.

III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 2111-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Policarpo Angêlo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, RONAN DAVID ACOSTA - OAB:26068/O

 Vistos.

Considerando o conflito de pauta da audiência designada para a data de 

03/10/2019 com uma Sessão do Tribunal do Júri, redesigno-a para o dia 05 

de MARÇO de 2020, às 15h30min.

Intime-se o advogado do acusado, via DJE, para manifestar acerca da 

desistência da testemunha Renan Venério pelo Ministério Público em ref. 
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48. Caso insista na referida testemunha, o advogado deve juntar seu 

endereço atualizado, sob pena de preclusão.

Intime-se a vítima no endereço informado pelo Ministério Público, 

consoante parecer de ref. 48, para que compareça ao ato.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64834 Nr: 837-15.2014.811.0024

 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: Rosimeire Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Tarcisio Barbosa de 

Oliveira - ME, Sulamérica Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para que no prazo de 15 dias apresente impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 120083 Nr: 2743-64.2019.811.0024

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CRUZ HOLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA FRANCISCA CORREA, Odair de 

Moraes Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:22736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Dessa forma, defiro o pedido liminar, o que faço para manter a parte 

autora na posse do imóvel objeto do sigilo. II. Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, adite a petição inicial com a 

complementação de sua argumentação e juntada de documentos novos, 

se entender pertinentes (art. 303, § 1°, I, do Código de Processo Civil), sob 

pena de extinção do feito.III. Cite-se e intime-se o requerido, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem à audiência 

de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334 Código de Processo Civil).Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, Código de Processo Civil), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do Código de Processo Civil. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 Código de 

Processo Civil). Havendo acordo, retorne o feito em conclusão.IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 2935-65.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunézio da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do laudo social ref. 36 

(retro) oportunidade em que também deverão manifestar acerca do 

interesse na produção de outras provas, justificando sua necessidade, 

sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98223 Nr: 4996-93.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, Lívia Patriota de Holanda - OAB:, 

Mateus Alves Araújo - OAB:, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 2111-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Policarpo Angêlo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, RONAN DAVID ACOSTA - OAB:26068/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advgoado do denunciado, 

para que se manifeste quanto ao interesse na oitiva da testemunha comum 

Renan Veneiro, uma vez que o Ministério Público manifestou-se pela 

desistencia. Em havendo interesse, deverá ainda, no prazo de 05 dias 

apresentar o endereço daquele a que se pretende ouvir. Impulsiono ainda 

com a finalidade de intimar acerca da audiencia designada para o dia 05 

de março de 2020 as 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 154-66.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O, Ivanildo de Almeida - OAB:25704/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Denunciado, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste acerca 

das testemunhas não localizadas pelo o Oficial de Justiça conforme 

certidões de fls. 453.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40310 Nr: 2689-79.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coliseu CN Cunha & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo estipulado em lei manifeste-se 

acerca da carta precatória de fls. 38/41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos.

 I. Encerro a instrução e determino que seja as partes intimadas, para 

alegações finais, na forma do artigo 413 e seguintes do CPP e após 

venham-me os autos conclusos para decisão.

II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102280 Nr: 630-74.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandilson Mizael Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Vistos.

 I. Homologo a dispensa das demais testemunhas, e autorizo a oitiva vítima: 

Danielle França de Farias, sem a presença do réu, dada a vontade da 

mesma.

 II. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, 

devendo os autos, serem encaminhados para sentença.

III. Considerando que a vítima declarou que não mais precisa das medidas 

protetivas, determino a revogação da mesma, devendo copia da presente 

ser encaminhada ao processo de código: 99656 para tanto.

IV. Acolho a supressão da capitulação do artigo 146 do CP da denúncia, 

vez que se trata de erro material da peça acusatória.

V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123587 Nr: 4372-73.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:9986B

 Vistos.

 I. Considerando a Certidão da Sr. Oficial de Justiça (fls. 30), devolva-se a 

missiva ao juízo de origem, com as baixas e anotações que se fizerem 

necessárias, sem o devido cumprimento.

II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 115428 Nr: 806-19.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Alecrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 Vistos.

 I. Homologo a desistência da oitiva do policial Edival Miranda de Oliveira 

Filho.

II. Aguarde-se o retorno da missiva para ouvir a vitima e após encerro a 

instrução, devendo as partes serem intimadas para alegações finais, 

vindo me após conclusos para sentença.

III. Considerando que foi enviado precatória para interrogar o acusado em 

Campo Verde, bem como que o réu já foi ouvido nesta oportunidade, 

oficie-se aquela comarca solicitando a devolução da missiva sem 

cumprimento.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109916 Nr: 3946-95.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES - OAB:MT24184, LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O

 Vistos.

 I. Homologo a dispensa das demais testemunhas, e autorizo a oitiva vítima: 

Tatiani Pinto de Lara, sem a presença do réu, dada a vontade da mesma.

II. Requisito a devolução da Carta Precatória expedida sem cumprimento.

III. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, 

devendo os autos, serem encaminhados para sentença.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66300 Nr: 2026-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oracy Bispo de Araujo Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos a esta serventia, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autora, para que no prazo legal requeria o 

que de direito sob pena de remessa dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40476 Nr: 3488-25.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton de Carvalho Amazonas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18459 Nr: 1140-73.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18446 Nr: 1120-82.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cabral Sobrinho OU Luiz Cabrau Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36515 Nr: 3249-89.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drauzio Antonio de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para informar o CPF do executado, sob pena de 

indeferimento do pedido de fl. 29.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000050-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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. 

1000050-90.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 35.661,23 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL (1118) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1025, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

Autora, em cumprimento ao Despacho ID n. 26353345 para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos Embargos de Declaração 

opostos pelo Réu. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 5128-53.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BENICIA PINHO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

presente instrução processual.

 2. MANTENHAM-ME os autos CONCLUSOS para prolação da sentença, 

cujo teor as partes serão intimadas.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 1316-66.2018.811.0024

 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: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

presente instrução processual.

 2. MANTENHAM-ME os autos CONCLUSOS para prolação da sentença, 

cujo teor as partes serão intimadas.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 1058-37.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tolentino dos Santos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, Heitor Correa da Rocha - OAB:4546

 Ante o exposto, este Juízo CONHECE dos embargos declaratórios, e, no 

mérito, JULGA PROCEDENTE o pedido da parte embargante, razão pela 

qual RETIFICA a parte dispositiva da decisão de fls. 208/210-verso a fim 
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de constar:“(...)1 – No vertente caso, diante do manifesto excesso do 

valor apresentado pela exequente, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela parte 

impugnante/executada.Não obstante o acolhimento parcial da presente 

impugnação, isento o parquet do pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência . (...)”No mais, permanece a 

decisão tal como lançada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos 

Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 1365-35.2003.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Klock Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Madeira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Na forma do art. 619, inciso I, do CPC, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

inventariante, para alienação dos veículos indicados às fls. 185/186, como 

pugnado, devendo, então, a parte interessada promover os registros e 

averbações necessárias, independentemente de intervenção do Juízo.

2 – No mais, CUMPRA-SE o item 4 da decisão de fls. 192/193-verso.

3 – Após, CONCLUSOS.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 3831-89.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 DESPACHO

1 – Uma vez que a parte exequente informou que não houve a quitação do 

débito (fls. 65/66), OFICIE-SE, novamente, ao Município de Chapada dos 

Guimarães/MT requisitando, no prazo de 30 dias, o pagamento da 

importância executada, nos termos do despacho de fl. 60 e ofício de fl. 61, 

comprovando nos autos.

2 – Decorrido in albis o prazo assinalado, sem a comprovação do 

pagamento, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36352 Nr: 2051-80.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que o executado Gilberto Schwarz 

de Mello fora citado por edital à fl. 22, sem que houvesse o esgotamento 

das tentativas de citação pessoal, o que poderá culminar, no futuro, com 

eventual alegação de nulidade do feito.

 Nota-se que, à fl. 11, a Fazenda Pública Estadual indicou novos 

endereços do executado, sendo certo que, notadamente com relação ao 

endereço: Chácara Capão de Boi, s/nº, Caixa Postal 13, Zona Rural, 

Chapada dos Guimarães/MT, apenas fora expedida a carta de citação de 

fl. 14 à Caixa Postal 13, já que o serviço de entrega postal não atende a 

zona rural.

Todavia, há nos autos a devida indicação da propriedade, aliada ao fato 

de que o executado é ex-prefeito deste Município, logo, pessoa de notável 

conhecimento da comunidade, de modo que não é crível que inexiste 

qualquer diligência efetiva a fim de localizar a parte ré e promover a sua 

citação pessoal, o que assegurará, ao máximo, o contraditório e a ampla 

defesa.

Bem por isso, este Juízo CHAMA O FEITO À ORDEM a fim de TORNAR 

NULA a citação por edital visualizada à fl. 22 e os atos posteriores de 

busca de bens.

2 – EXPEÇA-SE mandado de citação a ser cumprido nos endereços 

indicados à fl. 11, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar, ainda, junto 

aos demais feitos em que o executado é parte, que tramitam perante esta 

comarca, a fim de promover a localização e citação pessoal do executado.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito para o andamento da vertente demanda, sob 

pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 2030-75.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Não obstante a petição de fls. 98/98-verso, a parte exequente deixou 

de requerer providências para a satisfação do débito.

 Dessa feita, considerando que a execução tramita em favor do credor, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, notadamente a realização 

de providências úteis para satisfação da dívida exequenda, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 41233 Nr: 2819-69.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerencial Construtora e Administradora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vieram os autos conclusos.Fundamenta-se e 

decide-se.Compulsando os autos, verifica-se que, com o bloqueio de 

valores nas contas bancárias, a parte executada cumpriu integralmente a 

obrigação.Assim, tendo em vista que a parte executada satisfez a 

obrigação, como comprovado pela própria parte exequente, JULGA-SE 

EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC.CONDENA-SE a parte executada ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida executada, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.Com o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE alvará da quantia objeto da execução (fl. 73) em favor da 

parte exequente, observando-se a conta bancária indicada à fl. 73.O 
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saldo remanescente, por sua vez, deverá ser levantado pela parte 

executada, a qual deverá ser intimada a fim de que apresente, no prazo 

de 15 dias, os dados bancários para transferência da quantia.Uma vez 

apresentados os dados bancários, este Juízo, desde já, DEFERE a 

expedição de alvará em favor da parte executada do saldo remanescente 

do bloqueio de fl. 71-verso, devendo ser intimada pessoalmente acerca do 

levantamento da quantia.Cumpridas todas as providências anteriores, 

ARQUIVEM-SE.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 20 

de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2189 Nr: 9-25.1991.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eugenio Ortega Perez, Celina Mancini Perez, 

Joaquim Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Kinue Shiomi de Castro OU Iracema 

Kinue Shiomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13752/MT, Carlos Magno dos Reis Moreira - OAB:5767, 

Francisco Dias de Alencar Neto - OAB:OAB/ 14.859, Joaquim 

Pereira da Silva - OAB:3.036, Joice Fialho do Nascimento - OAB:OAB 

Nº 15.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT, Carlos Magno dos Reis Moreira - OAB:5767, 

Leandro Alves Matins Jacaranda - OAB:10827-MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerido , pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002061-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MENDES PERUCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/02/2020 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Deobruno Farias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/02/2020 Hora: 14:45, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRUNO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca do ofício do Banco do Brasil ID 28164049 informando valores 

depositados na conta judicial 2500110926453, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001278-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALIBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001278-82.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

CLAUDECIR ALIBERTI REQUERIDO: ADRIANO DIAS DA SILVA Vistos. 

Considerando que, devidamente citada e intimada para comparecer à 

solenidade (id. 20317478), a parte requerida deixou de comparecer na 

audiência de conciliação (id. 21832161), INTIME-A para, no prazo de cinco 
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(5) dias, justificar a falta, sob pena de aplicação de multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 8º do CPC). No mais, 

CERTIFIQUE-SE a Serventia o decurso do prazo para a parte requerida 

apresentar contestação nos autos. Após, à conclusão para novas 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000375-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000375-47.2018.8.11.0009. AUTOR(A): NEIDE 

CORREA LIRA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de “ação previdenciária de concessão de benefício por 

incapacidade com tutela de urgência” ajuizada por NEIDE CORREA LIRA 

RODRIGUES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Em decisum de id. 12408587, o Juízo postergou a análise da tutela 

de urgência pleiteada para após a realização de perícia médica judicial. O 

laudo pericial respectivo fora encartado ao id. 18348010, o qual atestou a 

incapacidade parcial e permanente da autora para o labor. Contestação do 

INSS é vista ao id. 19740407. Impugnação à contestação consta ao id. 

20559825. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que merece 

registro. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

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

risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto 

a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica 

em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para 

um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do 

tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos consistem 

na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Compulsando calmamente os autos, 

é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, a existência de 

fundamentos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, haja 

vista os documentos médicos acostados à inicial e o laudo pericial de id. 

18348010. Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à autora, que tem o condão de ajudá-la 

em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse sentido, tem 

se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE LABORATIVA – 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 273 DO CPC/1973 

- RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca consistente em 

exames, laudos e atestados médicos no sentido de demonstrar a inaptidão 

laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável baseado 

no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela 

antecipatória para a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe. 

(AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no 

DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido de tutela de urgência 

pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de tutela de 

urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que implante o benefício 

de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse juízo. Antes 

de apreciar os demais pedidos formulados nos autos, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC). Após, tornem conclusos para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000476-50.2019.8.11.0009. AUTOR(A): NILSON 

PIRES CORREA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL 

S/A Vistos etc. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso 

gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência 

de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que pese os 

argumentos aduzidos pela parte autora, não há nos autos elementos aptos 

a demonstrar a necessidade alegada, tanto pela prova dos seus 

rendimentos, conforme holerites juntados, quanto pela natureza da 

presente ação, a demonstrar que o autor não é pessoa desprovida de 

recursos financeiros, tal como tenta fazer crer. Desse modo, embora a lei 

não reclame pobreza extrema ou estado de penúria para a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária, o fato é que no presente caso não foi 

comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da lide. 

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão 

do benefício pleiteado pelo autor, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para 

recolher as custas e taxas processuais, no prazo de quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE JARDIM MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBORU TOMIYOSHI (REQUERIDO)

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000494-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

JACKELINE JARDIM MENDONCA REQUERIDO: NOBORU TOMIYOSHI, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER MT Vistos. Cuida-se de mandado de 

segurança tendo como partes em epígrafe. Entre um ato e outro, 

sobreveio pedido de desistência da ação pela parte impetrante (id. 

28314161). Era o que cabia relatar. DECIDO. Aduz o art. 485, inciso VIII, do 

CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da 

ação. Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a 

própria impetrante requer a extinção do feito, motivo não há para o 

prosseguimento da marcha processual. Ante o exposto, com espeque no 

art. 485, inc. VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. DESCABE condenação ao 

pagamento de custas, na forma da Constituição Estadual. DESCABE 

condenação em honorários advocatícios, conforme o teor do enunciado 

da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000091-05.2019.8.11.0009. AUTOR(A): OSVALDO 

DA SILVA GALDINO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Osvaldo da Silva Galdino ajuizou “Ação Previdenciária 

de Aposentadoria por Tempo de Contribuição” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Com a inicial 

vieram os documentos. Ao ID 17559075, recebida a inicial, momento em 

que fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela 

antecipada, bem como designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação ao ID 19928586, 

aduzindo em síntese, que o autor não preenche os requisitos necessários 

para a aposentadoria por idade híbrida. Por fim, a instrução ocorreu ao ID. 

20891488, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, bem como a concessão da tutela 

antecipada. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Depreende-se dos autos que a questão encartada repousa sobre o 

preenchimento do autor quanto aos requisitos para concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição, em que a autora exerceu 

atividade rural e pequenos períodos de labor urbano. Pois bem. A 

aposentadoria por tempo de contribuição se encontra alicerçada no artigo 

201, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a nova redação dada pela 

EC 20/98, e nos artigos 52/56 da Lei 8.213/1991. Como requisitos legais, 

em suma, exigem-se a qualidade de segurado, a carência de 180 

contribuições (recolhimentos) e, para homens, 35 (trinta e cinco) anos de 

tempo de contribuição. Por outro lado, àqueles filiados antes da reforma 

previdenciária, como regra de transição, permitiu-se a opção pela 

aposentação por critérios proporcionais. Assim, há em nosso 

ordenamento jurídico três situações a serem consideradas, quais sejam: 

a) preenchimento dos requisitos em data anterior a 16/12/1998 (data da 

vigência da EC nº 20/1998) - integral aos 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço para o homem e 30 (trinta) anos para a mulher, e, proporcional 

com redução de 5 (cinco) anos de trabalho para cada; b) não 

preenchimento do período mínimo de 30 (trinta) anos em 16/12/1998, 

tornando-se obrigatória para a aposentadoria a observância dos 

requisitos contidos na EC nº 20/1998, sendo indispensável contar o 

segurado com 53 (cinquenta e três anos) de idade, se homem, e 48 

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, bem como a integralização do 

percentual de contribuição (pedágio equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo mínimo de contribuição, para aposentadoria integral, e, 40% 

(quarenta por cento) para a proporcional; c) e, por fim, a aposentadoria 

integral, prevista no § 7º do art. 201 da CR/1988, não se aplicando as 

regras de transição discriminadas acima, sendo necessário, aqui, tão 

somente o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 

30 (trinta) anos, se mulher. Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Quanto à idade mínima para a caracterização como segurado especial, 

encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que 

segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A prestação de serviço 

rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”. Assim, a requerente juntou como início de prova material: 

a) Certidão de casamento, constando a do autor como lavrador, ano de 

1988 (ID. 17542224); e b) Contrato de comodato de imóvel rural, ano de 

1980 (ID 17542227). De acordo com a jurisprudência pátria dominante, 

ante a realidade fática vivida pelos rurícolas e face à patente 

hipossuficiência dos trabalhadores do campo, até prova em contrário, os 

documentos acima mencionados, carreados aos autos, servem de início 

de prova material que comprova o exercício de atividade rural por parte da 

autora, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL A SER RECONHECIDO E SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO 

URBANO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL QUE 

SE PRETENDE COMPROVAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE, 

FUNDAMENTADO NOS ASPECTOS CONCRETOS DA CAUSA, CONCLUIU 

PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE TODO O TEMPO DE SERVIÇO RURAL 

POSTULADO PELA AUTORA, MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão 

que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 

CPC/2015. II. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, "a 

comprovação de atividade rural, exercida por segurado especial, pode ser 

feita com início de prova material, a qual pode ser corroborada por prova 

testemunhal que lhe amplie a magnitude, não sendo necessário que a 

prova material compreenda todo o período que se pretende provar. 

Entretanto, tal entendimento deve ser harmonizado com a jurisprudência, 

também firme nesta e. Corte, no sentido de que ainda que mínima, a prova 

material deve ter sido produzida em período contemporâneo ao que se 

pretende provar. Pet 7.475/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09.11.2016, DJe 29.11.2016; AR 3.994/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23.09.2015, DJe 01.10.2015)" (STJ, AgInt no AREsp 1.115.098/PR, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14.02.2018). 

(...) (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.329.023/SP 

(2018/0178415-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Assusete Magalhães. j. 

07.02.2019, DJe 13.02.2019). Portanto, verifico que os documentos 

juntados são bastante para configurar o início de prova material. Vale 

destacar que a prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja 

incipiente, razoável, contemporânea, e que traga a potencialidade da 

certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, lembrando sempre as 

sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir 

prova material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de 

conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 

616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 

448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 

185). Cabe salientar ainda que conforme a recente súmula 577 do STJ: “É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. Ademais, não bastassem às 

provas documentais carreadas, as testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução confirmaram o trabalho rurícola da autora desde longa data, 

senão vejamos: “Que conhece o autor desde a década de 1980. Que o 

autor morava na Comunidade Jerusalém. Que a testemunha morava na 

Comunidade Santa Rita. Que o autor trabalhava com roçada. Que plantava 

arroz, feijão, milho. Que depois se mudou para Comunidade Santa Rita. 

Que não tinha outras fontes de renda. Que não sabe se o autor tem 

propriedades na cidade nem veículos. Que permaneceu na Comunidade 

Santa Rita até meados de 1999.” (SIC) Joanim Álvaro Juncker. “Que 

conheceu o autor na comunidade Santa Rita. Que foi em 1992. Que já viu o 

autor trabalhando diretamente na lida do campo. Que o autor trabalhava 

com lavoura. Que plantava arroz, feijão, milho. Que não tinha empregados 

nem maquinários. Que a esposa ajudava o autor. Que não tinha outra 

fonte de renda. Que dependia da lavoura.” (SIC) José Antônio da Silva. 

“Que conhece o autor desde 1990. Que o autor trabalhou na lida rural até 

1998. Que nessa época o autor morava na Comunidade Santa Rita. Que o 

autor trabalhava no sítio de um parente. Que plantava arroz, milho, feijão. 

Que o autor tinha a roça dele. Que não trabalhava na condição de 

empregado. Que a esposa ajudava o autor na lida rural. Que não tinha 

outras fontes de renda. Que após 1998 o autor veio para a cidade. Que 

quando a testemunha chegou o autor já estava na lida rural” (SIC) Hélio 

Donizete Barreto. Quanto à qualidade de segurado na condição de 
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trabalhador rural, o art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalino, na 

medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as 

numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de 

apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto a 

comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período de 

carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). As testemunhas 

ouvidas em juízo informaram que o autor por muito tempo morou e 

trabalhou na zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas 

atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, contudo, 

embora não podendo precisar o tempo exato do exercício da atividade 

rural, com base no início de prova material e testemunhal, reconheço-a de 

06/05/1980 (data do contrato de comodato) a 22/11/1998 (dia anterior ao 

início do labor urbano conforme CTPS), totalizando aproximadamente 18 

(dezoito) anos. Vale consignar que, embora haja informação no CNIS de 

labor urbano na data de 13/07/1977 a 09/09/1977 , “a anotação de 

trabalho urbano, por curto período (inferior a 1 ano) não descaracteriza a 

atividade campesina do requerente, conforme artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91.” (Apelação Cível nº 0018702-47.2018.4.01.9199/MG, 2ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Francisco de Assis Betti. j. 13.03.2019, unânime, 

DJ 10.04.2019). 2 - Por fim, tratando de aposentadoria por tempo de 

contribuição híbrida, nos resta analisar a documentação trazida aos autos, 

com o fito de verificar o tempo laborado pela mesma no meio urbano. 

Nesse sentido, volvendo os olhos aos documentos de ID 19928586 pág. 

22 (CNIS) e 17542226 (comunicado de decisão do INSS), verifica-se que o 

requerido reconheceu até a data do requerimento administrativo do autor o 

total de 19 (dezenove) anos e 07 (sete) dias de tempo de contribuição 

urbana. Assim, somando o total trabalhado pela autora em ambas as 

atividades (urbana (19 anos) e rural (18 anos)), chega-se ao montante 

aproximado de 37 (trinta e sete) anos, sendo, portanto, devida a 

aposentadoria por contribuição híbrida à autora. Assim, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício por tempo de contribuição, 

imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. 

Ex positis, PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por tempo de 

contribuição formulado por Osvaldo da Silva Galdino contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS, para o fim de: a) DECLARAR que o autor 

exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no período de 

06/05/1980 a 22/11/1998 e condenar o INSS à respectiva averbação para 

fins previdenciários, exceto para efeitos de carência, nos termos 

expostos na fundamentação; b) CONDENAR o INSS a conceder o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, na base 

do salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(19/10/2018), devidamente atualizadas. 3 - DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa. 4 - 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Outrossim, em 

analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 6 - Os 

juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 7 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. 8 - Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 9 - Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). 10 - Diante da afetação dos 

Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR, para julgamento 

pelo sistema dos recursos repetitivos referente ao TEMA 1007, 

SUSPENDO o presente feito até a resolução deste. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo 

o julgado da seguinte forma: Número do CPF: 896.291.401-87. Nome da 

Mãe: Joana da Costa Silva. Nome do segurado: Osvaldo da Silva Galdino. 

Endereço do segurado: na Rua das Rosas, nº 214, Celídio Marques, 

78500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por tempo de 

contribuição. DIB: 19/10/2018 - data do requerimento administrativo- DER 

Renda mensal: salário-de-benefício. Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (TRINTA) DIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000640-49.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ANTÔNIA DE OLIVEIRA BARBOSA. RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Maria Antônia de Oliveira Barbosa ajuizou 

“Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Híbrida (rural e urbana)” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em 

síntese, possuir todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial 

(ID. 12971266), fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido a 

tutela antecipada, determinado a citação da requerida bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Citada (ID. 1314776), a 

requerida apresentou defesa na modalidade de contestação (ID. 

14042144), alegando, em síntese, que a autora não trouxe documentos 

suficientes a comprovar seu labor rurícola, requerendo ao final a 

improcedência do presente feito. Sem demora, a parte autora apresentou 

impugnação aos argumentos invocados na contestação, afirmando, 

brevemente, que a autora preenche todos os requisitos necessários para 

o pleito, eis que foi trabalhadora rural durante longo tempo e contribuiu em 

labores urbanos por mais de 11 anos. Ao final, pugnou pela apreciação da 

tutela antecipada (ID. 14551946). Por conseguinte, a Secretaria da Vara 

deste Juízo certificou a tempestividade da contestação apresentada pela 

requerida (ID. 14770171). Entre um ato e outro, ocorreu a instrução 

processual, momento em que foi colhido o depoimento pessoal da parte 

autora e das testemunhas presentes na solenidade. Em seguida, dada à 

palavra ao advogado presente, este pugno pela desistência da 

testemunha José Jacana Moreira e, logo após, apresentou alegações 

finais remissivas à inicial. Por conseguinte, fora homologado a desistência 

da testemunha, declarado encerrado a audiência, permanecendo 

conclusos os autos. Por fim, diante da afetação dos Recursos Especiais 

n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR – TEMA 1007, este Juízo suspendeu os 

autos até a resolução do assunto. (ID. 19446369). Vieram-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 - Inicialmente, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça 

julgou os Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR, 

correspondente ao TEMA 1007, que determinou a suspensão das ações 

previdenciárias que almejam a concessão de aposentadoria por idade 

rural e urbana (híbrida), dou prosseguimento ao feito. 2 – Quanto á 

preliminar arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2018 e, se reconhecido o direito da autora 

será desde 2018, ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento na via 

administrativa, não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 3 – 

Logo, estando devidamente instruído o feito, passo ao exame do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que a questão encartada repousa 

sobre o preenchimento da autora quanto aos requisitos para concessão 

da aposentadoria híbrida. In casu, trata-se de novidade introduzida pela 

Lei 11.718/2008, que deu nova redação ao art. 48, da Lei 8.213/91, 

incluído no § 3º, uma nova espécie de benefício de aposentadoria por 

idade conceituada pela maioria da doutrina como do tipo "híbrida" ou 

"mista", benefício previdenciário destinado ao trabalhador rural quando 

completos os 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Vejamos 
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a redação do § 3º: “§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste 

artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher.” (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). A 

inclusão desse parágrafo ao art. 48 traz uma nova esperança de alcançar 

a tão sonhada aposentadoria pelos trabalhadores rurais. Ao contrário do 

que acontece quando o pedido administrativo versa sobre aposentadoria 

por idade rural "pura" (aquela prevista no art. 48, § 2º), o tempo de 

contribuição urbana do segurado não implicará em indeferimento do 

benefício. Ao avesso, servirá para computar o tempo de carência mínima 

exigida pelo artigo 142 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria. 

Em outras palavras, o tempo urbano será somado ao tempo rural para fins 

de preenchimento de carência mínima. Neste viés, colaciono os seguintes 

julgados, vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. LEI Nº 11.718/08. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. O objetivo 

dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou 

omissão e, ainda, a ocorrência de erro material no julgado. II. A alteração 

legislativa trazida pela Lei nº 11.718 de 20.06.2008, que introduziu os §§ 

3º e 4º ao art. 48 da Lei nº 8.213/91, passou a permitir a concessão de 

aposentadoria comum por idade àqueles segurados que, embora 

inicialmente rurícolas, passaram a exercer outras atividades e tenham 

idade mínima de 60 anos (mulher) e 65 anos (homem). (...) lV. Tendo a 

autora completado 60 anos de idade e preenchido a carência exigida pelos 

artigos 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, é de ser aplicada a referida 

alteração da legislação previdenciária e lhe conceder o benefício de 

aposentadoria híbrida por idade. V. Ainda que os embargos de declaração 

tenham a finalidade de prequestionamento, devem observar os limites 

traçados no art. 1.022 do Novo CPC (STJ-1a Turma, Resp 11.465-0-SP, 

Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs. , V. u., DJU 

15.2.93, p. 1.665). VI. Embargos de declaração do INSS rejeitados. (TRF 3ª 

R.; EDcl-AC 0044558-91.2012.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. 

Sérgio do Nascimento; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” – Grifos meus. 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 

48, "CAPUT", E § 3º DA LEI Nº 8.213/91. ATIVIDADE RURAL E URBANA 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. CONCOMITANTE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA OU RURAL COM O IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

INEXIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. O 

benefício de aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de dois 

requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher; 

e b) período de carência (art. 48, "caput ", da Lei nº 8.213/91). 2. Início de 

prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o 

reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade 

rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser 

considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 3. A Lei nº 11.718, de 20 

de junho de 2008, ao introduzir o § 3, do art. 48, do mencionado diploma 

legal, permitiu a aposentadoria por idade híbrida, possibilitando a contagem 

cumulativa do tempo de labor urbano e rural, para fins de aposentadoria 

por idade. 4. Em se tratando de aposentadoria por idade híbrida, não se 

exige a simultaneidade entre o implemento do requisito etário e o exercício 

da atividade laborativa, seja esta urbana ou rural. Precedentes do STJ e 

desta Corte. 5. Comprovadas as atividades rurais e urbanas pela carência 

exigida, e preenchida a idade necessária à concessão do benefício, faz 

jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade. 6. Apelação 

desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido Fixados, de ofício, os 

consectários legais. (TRF 3ª R.; AC 0044584-84.2015.4.03.9999; Décima 

Turma; Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” 

– Grifos meus. “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DOCUMENTOS EM NOME DE FAMILIAR QUE PASSOU A EXERCER 

ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O LABOR RURAL. PROVA MATERIAL 

ESCASSA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. 

REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. 1. É devida a aposentadoria por 

idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período 

aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que 

acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei n. 8.213/91, contanto que cumprido o 

requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e de 65 (sessenta e 

cinco) anos para homem e a carência mínima exigida. 2. (...) 4. Uma vez 

que não há comprovação de labor rural a ser somado aos períodos de 

labor urbano da autora, não é possível concessão de aposentadoria por 

idade híbrida. (TRF 4ª R.; APELREEX 0011451-87.2016.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Taís Schilling Ferraz; Julg. 22/11/2016; DEJF 

15/12/2016) – Grifos meus. TRF1-0290136) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA OU HÍBRIDA. 

TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. 

Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 20.06.2008, que 

acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se 

ao trabalhador rural o cômputo de períodos que não sejam de atividade 

rural, para fins de aposentadoria por idade. Trata-se da chamada 

aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", cabendo ao segurado 

comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos de idade, se mulher. 4. Para a conjugação do tempo de 

serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana passa a exercer trabalho rurícola (art. 51, § 4º do 

Decreto nº 3.048/1999). (...) 7. O reconhecimento do tempo de serviço 

rural, comprovadamente desempenhado por trabalhador menor em regime 

de economia familiar, é assente no STJ com o entendimento no sentido da 

possibilidade do seu cômputo, para fins previdenciários, a partir dos 12 

(doze) anos de idade (STJ - AR: 3629 RS 2006/0183880-5, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

23.06.2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09.09.2008). 

(...) (Apelação Cível nº 0029483-65.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF 

da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 19.07.2017, unânime, 

e-DJF1 09.08.2017). - Grifos meus. Portanto, a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade híbrida pretendida pela autora exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 60 anos, se 

mulher, e 65 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, §

§ 2º e3º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição 

contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial 

no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no 

art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. Quanto à idade, a requerente, 

nascida em 27/12/1955 (ID. 12676390, pág. 1), atingiu a idade mínima 

necessária para se aposentar no ano de 2015, cabendo-lhe ainda, 

demonstrar por início de prova material, corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine ao 

requisito carência, deve a requerente demonstrar que o exercício de 

atividade rural e urbana, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses. Nesse tema, consoante o 

artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço 

rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova 

material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que 

esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Quanto à idade mínima para a caracterização como segurado especial, 

encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que 

segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A prestação de serviço 

rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”. Assim, a requerente juntou como início de prova material: 

a) Certidão de casamento com averbação de divórcio, onde consta que o 

ex-marido da autora já desempenhava atividade rural na condição de 

lavrador desde o início do casamento, no ano de 1972 (ID. 12676250, pág. 

1); b) CTPS em nome da autora, onde demonstra que exerceu atividades 

laborativas urbanas pelos períodos: 1989 a 1994 e 1995 (ID. 13295568, 

pág. 2); c) Título de domínio de propriedade rural em nome do genitor da 

autora, Sr. José Bezerra de Oliveira, ano de 2014 (ID. 12676433, pág. 1) e, 

d) Cópia do indeferimento do pedido administrativo (ID. 12698795, pág. 

1/2). De acordo com a jurisprudência pátria dominante, ante a realidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 362 de 777



fática vivida pelos rurícolas e face à patente hipossuficiência dos 

trabalhadores do campo, até prova em contrário, os documentos acima 

mencionados, carreados aos autos, servem de início de prova material 

que comprova o exercício de atividade rural por parte da autora, senão 

vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. IDADE MÍNIMA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA.1. O benefício da aposentadoria por idade 

é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, por prova material plena 

ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na 

forma do art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 

anos para homem e 55 anos para mulher.2. Estende-se à mulher a 

condição de rurícola do marido indicada na certidão de registro civil de 

casamento realizado em 06.07.1963 (fl. 10).3. Prova documental 

complementada pela prova testemunhal (fls. 28/29).4. A correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899, de 8 de abril de 1981, 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal.5 Cedendo à orientação desta c. Turma, os juros 

moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 

11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. 

conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.6. Remessa 

oficial provida parcialmente, nos termos dos itens 4 e 5.(REO 

0068171-14.2008.4.01.9199/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco 

De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.84 de 16/09/2010).” (Grifos 

meus). Portanto, verifico que os documentos juntados são bastante para 

configurar o início de prova material. Vale destacar que a prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Cabe salientar ainda que conforme a recente súmula 577 do STJ: 

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento 

mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. Ademais, não bastassem às 

provas documentais carreadas no presente feito, as testemunhas ouvidas 

em audiência de instrução confirmaram o trabalho rurícola da autora 

juntamente com sua família desde longa data, senão vejamos (ID. 

15323575): “Que é conhecido da autora desde 1974. Que quando a 

testemunha chegou a autora já morava em Colíder nessa época. Que 

plantavam lavoura de feijão, café, milho, arroz. Que também já roçaram 

pastos. Que a testemunha possuía um sítio próximo à propriedade rural da 

família da autora. Que já viu a autora trabalhando diretamente no campo. 

Que já viu a autora criando pequenos animais, tais como porcos, galinhas, 

etc. Que não tinha maquinários nem empregados pra auxiliar no labor rural. 

Que era tudo manual/braçal. Que a testemunha conheceu o sítio do pai da 

autora. Que a autora permaneceu nesse sítio com a família até meados de 

1979. Que a autora depois veio morar na cidade para trabalhar. Que o sítio 

do genitor da autora onde moravam tem em média 40 alqueires.” (SIC) 

Domingos Nascimento Gomes. “Que conheceu a autora no estado do 

Paraná em 1970. Que trabalhavam com roçadas. Que a testemunha veio 

para o Mato Grosso primeiro que a autora. Que a autora veio para o Mato 

Grosso em 1972 e a testemunha em 1975. Que havia um córrego que 

fazia a divisa da propriedade rural da autora com a da testemunha. Que as 

terras ficam na Comunidade Saltinho. Que tanto no estado do Paraná 

quanto no Mato Grosso a autora desenvolveu atividade rural. Que 

plantavam algodão no Paraná. Que no Mato Grosso trabalhavam com 

lavoura branca. Que plantavam milho, arroz, café, etc. Que não tinham 

condições de contratar empregados ou comprar maquinários, pois 

plantavam para se manterem. Que o trabalho era desenvolvido de forma 

manual. Que não tinham propriedades na cidade. Que a testemunha 

conheceu o sítio do pai da autora. Que o sítio tinha 40 alqueires. Que a 

testemunha não sabe informar se autora desempenhou atividade urbana.” 

(SIC) Afonso João dos Santos. Quanto à qualidade de segurada na 

condição de trabalhadora rural, o art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalino, na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). As testemunhas 

ouvidas em juízo informaram categoricamente que a autora por muito 

tempo morou e trabalhou na zona rural, exercendo atividade rural tanto no 

estado do Paraná quanto no Mato Grosso, sendo que estas atividades 

eram desenvolvidas no sítio da genitora da autora em regime de economia 

familiar, contudo, embora não podendo precisar o tempo exato do 

exercício da atividade rural, com base no início de prova material, 

documental (CTPS de ID. 12676412 e CNIS de ID. 14042162) e 

testemunhal, RECONHEÇO-A de 1972 (época em que a autora se casou 

com um lavrador) a 1979 (ocasião em que saiu do sítio de seu genitor). Por 

fim, tratando de aposentadoria por idade híbrida, nos resta analisar a 

documentação trazida aos autos, com o fito de verificar o tempo laborado 

pela mesma no meio urbano. Somando o total trabalhado pela autora em 

ambas as atividades (rural (07 anos) e urbana (11 anos)), chega-se ao 

montante superior 18 (dezoito) anos de atividade laborativa, sendo, 

portanto, devida a aposentadoria por idade híbrida à autora. De mais a 

mais, não obstante os judiciosos argumentos elencados na contestação 

apresentada pela Autarquia Previdenciária (ID. 14042144), estes não 

merecem prosperar, pois o fato de a autora ter desempenhado labores 

urbanos NÃO são capazes de rechaçar o período em que realizou 

atividades rurais, muito pelo contrário, explico, os períodos serão somados 

para concessão da aposentadoria pleiteada. Assim, comprovados os 

requisitos legais para obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 

imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. 

Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o presente feito, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da 

Aposentadoria por Idade Híbrida à autora, Sra. Maria Antônia de Oliveira 

Barbosa, na base do salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento 

das parcelas vencidas e devidas desde a data da entrada do 

requerimento indeferido na via administrativa (DER – 17/01/2018 – Ids. 

12698795, pág. 1 e 14042162, pág. 3), devidamente atualizadas. 4 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). 6 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 7 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. 8 - Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

9 - Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 10 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 11 - Preclusas as 

vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) 

dias. 12 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 363 de 777



submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: 

CPF: 044.565.228-44. CI/RG: 13.498.907-7. Nome da segurada: Maria 

Antônia de Oliveira Barbosa. Nome da mãe: Maria Pereira dos Santos. 

Nome do pai: José Bezerra de Oliveira. Endereço do segurado: Rua Rio 

Branco, n. 95, Bairro da Torre, CEP: 78.500-000, Colíder/MT. Benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade Híbrida. DIB: 17/01/2018 – data da 

entrada do requerimento – DER. Renda mensal: salário-de-benefício. Prazo 

para cumprimento da sentença: 15 (QUINZE) DIAS. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA LEITE GONCALVES SALGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002242-75.2018.8.11.0009. AUTOR(A): OLINDA 

LEITE GONCALVES SALGUEIRO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Olinda Leite Gonçalves Salgueiro 

ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Ao ID 

17336270, recebida a inicial, momento em que fora deferido os benefícios 

da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a parte requerida apresentou 

‘Apelação’ ao ID 19928559, alegando fatos completamente contrário aos 

autos. Por fim, a instrução ocorreu ao ID. 20738966, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentado remissivas à inicial pela parte 

autora. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Depreende-se dos autos que a questão encartada repousa sobre o 

preenchimento do autor quanto aos requisitos para concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição, em que a autora exerceu 

atividade rural e pequenos períodos de labor urbano. Pois bem. A 

aposentadoria por tempo de contribuição se encontra alicerçada no artigo 

201, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a nova redação dada pela 

EC 20/98, e nos artigos 52/56 da Lei 8.213/1991. Como requisitos legais, 

em suma, exigem-se a qualidade de segurado, a carência de 180 

contribuições (recolhimentos) e, para homens, 35 (trinta e cinco) anos de 

tempo de contribuição. Por outro lado, àqueles filiados antes da reforma 

previdenciária, como regra de transição, permitiu-se a opção pela 

aposentação por critérios proporcionais. Assim, há em nosso 

ordenamento jurídico três situações a serem consideradas, quais sejam: 

a) preenchimento dos requisitos em data anterior a 16/12/1998 (data da 

vigência da EC nº 20/1998) - integral aos 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço para o homem e 30 (trinta) anos para a mulher, e, proporcional 

com redução de 5 (cinco) anos de trabalho para cada; b) não 

preenchimento do período mínimo de 30 (trinta) anos em 16/12/1998, 

tornando-se obrigatória para a aposentadoria a observância dos 

requisitos contidos na EC nº 20/1998, sendo indispensável contar o 

segurado com 53 (cinquenta e três anos) de idade, se homem, e 48 

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, bem como a integralização do 

percentual de contribuição (pedágio equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo mínimo de contribuição, para aposentadoria integral, e, 40% 

(quarenta por cento) para a proporcional; c) e, por fim, a aposentadoria 

integral, prevista no § 7º do art. 201 da CR/1988, não se aplicando as 

regras de transição discriminadas acima, sendo necessário, aqui, tão 

somente o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 

30 (trinta) anos, se mulher. Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Quanto à idade mínima para a caracterização como segurado especial, 

encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que 

segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A prestação de serviço 

rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”. Assim, a requerente juntou como início de prova material: 

a) Certidão de casamento, constando a profissão do marido da autora 

como lavrador, ano de 1982 (ID. 17215873); b) Declaração da Secretaria 

de Agricultura, constando o marido da autora como produtor rural, ano de 

2014; c) Notas fiscais de produtor rural em nome do marido da autora, 

anos de 2015, 2016, 2018 e d) Notas fiscais e recibos de produtos rurais 

em nome do marido da autora, anos de 2014 a 2018, entre outros. De 

acordo com a jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática 

vivida pelos rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores 

do campo, até prova em contrário, os documentos acima mencionados, 

carreados aos autos, servem de início de prova material que comprova o 

exercício de atividade rural por parte da autora, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL A SER RECONHECIDO E 

SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO URBANO. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO AO 

PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL QUE SE PRETENDE COMPROVAR. 

PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE, FUNDAMENTADO NOS ASPECTOS 

CONCRETOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE 

TODO O TEMPO DE SERVIÇO RURAL POSTULADO PELA AUTORA, 

MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto 

contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Em consonância 

com a jurisprudência desta Corte, "a comprovação de atividade rural, 

exercida por segurado especial, pode ser feita com início de prova 

material, a qual pode ser corroborada por prova testemunhal que lhe 

amplie a magnitude, não sendo necessário que a prova material 

compreenda todo o período que se pretende provar. Entretanto, tal 

entendimento deve ser harmonizado com a jurisprudência, também firme 

nesta e. Corte, no sentido de que ainda que mínima, a prova material deve 

ter sido produzida em período contemporâneo ao que se pretende provar. 

Pet 7.475/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 09.11.2016, DJe 29.11.2016; AR 3.994/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.09.2015, DJe 

01.10.2015)" (STJ, AgInt no AREsp 1.115.098/PR, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14.02.2018). (...) (AgInt 

no Agravo em Recurso Especial nº 1.329.023/SP (2018/0178415-5), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Assusete Magalhães. j. 07.02.2019, DJe 13.02.2019). 

Portanto, verifico que os documentos juntados são bastante para 

configurar o início de prova material. Vale destacar que a prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente, razoável, 

contmporânea, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Cabe salientar ainda que 

conforme a recente súmula 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo 

de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde 

que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o 

contraditório”. Ademais, não bastassem às provas documentais 

carreadas, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução 

confirmaram o trabalho rurícola da autora desde longa data, senão 

vejamos: “Que conhece a autora desde 1978. Que morava no Paraguai. 

Que ajudava os pais na roça. Que a autora casou e voltou pro Paraná e 

depois reencontrou a autora em Colíder em 1984/1985. Que desenvolveu 

atividade rural. Que a autora foi pra Itaúba em 1987. Que em 1995 a autora 

voltou pra Colíder/MT pra xácara que residem hoje. Que desenvolvem 

atividade rural. Que tiram leite, cuida de porto, galinha, planta horta, gado 
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de leite. Que sobrevivem dessa atividade rural. Que não sabe se tem 

residência na cidade, nem veículo próprio. Que não tinham empregados. 

Que a autora morou no Paraguai de 1978 a 1980 aproximadamente.” (SIC) 

David Pereira dos Santos. “Que conhece a autora desde 1978 na divisa do 

Paraguai. Que a autora trabalhava na roça com os pais. Que plantavam 

arroz, feijão. Que a autora veio para Colíder casada morar no sítio. que a 

autora trabalhava com o marido no sítio. Que desde 1995 viu a autora 

trabalhando na área rural. De 1987 a 1990 a testemunha não sabe o que a 

autora fez. Que a autora tinha vaca leiteira e plantavam legumes. Que 

acredita que a autora não teve maquinários.” (SIC) Claudionor dos Santos. 

“Que é conhecido da autora há mais de 40 anos. Que conheceu a autora 

quando moravam no estado do Paraná. Que a autora morava com seus 

pais no sítio. Que a autora e a família desenvolviam atividades com 

agricultura. Que plantavam café, milho, arroz feijão. Que em 1982 a 

testemunha se reencontrou com a autora em Colíder. Que a autora sempre 

foi da lida rural. Que a autora já trabalhou na área urbana, porém retornou 

pras atividades rurais. Que atualmente a autora mora no Sítio São 

Sebastião. Que a autora cria vacas leiteiras. Que plantam hortaliças. Que 

é para subsistência da família. Que não possui outras fontes de renda. 

Que não tem maquinários nem empregados. Que a autora morou no 

Paraguai, trabalhando com o pai na roça.” (SIC) Roberto Arlindo de Acácio. 

Quanto à qualidade de segurado na condição de trabalhador rural, o art. 

11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalino, na medida em que privilegia 

uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). As testemunhas ouvidas em juízo 

informaram que a autora por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, 

exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, contudo, embora não 

podendo precisar o tempo exato do exercício da atividade rural, com base 

no início de prova material e testemunhal, reconheço-a de 14/04/1973 

(data em que a autora completou 12 anos) a 30/05/1985 (dia anterior ao 

início do labor urbano conforme CTPS) e de 12/05/1991 (dia posterior à 

data de saída no labor urbano) a 17/05/2017 (data do requerimento 

administrativo), totalizando aproximadamente 38 anos. Por fim, tratando de 

aposentadoria por tempo de contribuição híbrida, nos resta analisar a 

documentação trazida aos autos, com o fito de verificar o tempo laborado 

pela mesma no meio urbano. 2 - Dessa forma, compulsando a CTPS da 

autora colacionada ao ID 17215874, verifica-se que esta laborou no meio 

urbano por períodos intercalados, sendo de: 01/06/1985 a 09/09/1985 na 

função de zeladora, de 01/06/1987 a 01/03/1990 na função de agente 

administrativo e de 01/07/1990 a 11/05/1991, na função de agente 

administrativo, chegando-se ao montante aproximado de 3 anos e 6 meses 

de contribuição. Assim, somando o total trabalhado pela autora em ambas 

as atividades (urbana (3 anos) e rural (38 anos)), chega-se ao montante 

superior 41 (quarenta e um) anos, sendo, portanto, devida a 

aposentadoria por contribuição híbrida à autora. Assim, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício por tempo de contribuição, 

imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria por 

tempo de contribuição á sra. Olinda Leite Gonçalves Salgueiro, na base do 

salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo indeferido 

(DER – 17/05/2017 – ID. 17215875), devidamente atualizadas. 3 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. 4 - DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). 6 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 7 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. 8 - Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

9 - Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 10 - 

Diante da afetação dos Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 

1.788.404/PR, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos 

referente ao TEMA 1007, SUSPENDO o presente feito até a resolução 

deste. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Número do 

CPF: 432.412.551-15. Nome da Mãe: Olímpia de Oliveira Gonçalves. Nome 

do segurado: Olinda Leite Gonçalves Salgueiro. Endereço do segurado: no 

Sítio Santo Antônio, Comunidade São Sebastião, 78500-000, Colíder/MT. 

Benefício concedido: Aposentadoria por tempo de contribuição. DIB: 

17/05/2017 - data do requerimento administrativo- DER Renda mensal: 

salário-de-benefício. Prazo para cumprimento da sentença: 30 (TRINTA) 

DIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000688-71.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

MADALENA DE ALMEIDA SOUZA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Maria Madalena de Almeida Souza 

ajuizou Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir 

todos os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Com 

a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, momento em que fora 

deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como designada audiência 

de instrução e julgamento (ID. 19419591). Citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando, em síntese, que a requerente não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado, ao final 

pugnou pela improcedência da ação (ID. 21780974). Em seguida, a 

requerente impugnou a contestação ao ID 22333372. Por fim, a instrução 

ocorreu ao ID. 23547719, sendo ouvidas as testemunhas presentes e 

apresentado alegações finais remissivas à inicial pela autora. É o relatório 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, quanto à preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio arguida 

pelo requerido na contestação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se 

deu em 2019 e, se reconhecido o direito da autora, será a partir de 2019, 

ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento do benefício na via 

administrativa, não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. Assim, 

estando devidamente instruído o feito e não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao julgamento do mérito. Como relatado, trata-se 

de ação previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 
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número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. A requerente, 

nascida em 14/10/1957 (ID 19413798), atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2012, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de casamento constando como profissão do marido da autora de 

lavrador, ano de 1990 (ID. 19413807, pág. 1); b) Certidões de nascimento 

dos filhos da autora constando como profissão do marido de 

lavrador/agricultor, ano de 1991, 1986 (ID 19413807, pág. 2-3); c) Folha de 

pagamento do marido da autora constando como cargo de vaqueiro, ano 

de 1998 (ID 19413807, pág. 10); d) INFBEN do marido da autora, 

constando como aposentado por idade rural, ano de 2012 (ID 19413810, 

pág. 4) e f) Ficha de matrícula dos filhos da autora, constando como sua 

profissão de lavradora, anos de 1990, 1994, 1994 e 1997 (ID 19413810, 

pág. 07 a 10), entre outros. Vale destacar que “a qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes”. (Apelação 

Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, unânime, e-DJF1 

07.03.2018) Contudo, em que pese o início de prova material, para a 

concessão do benefício, é necessário a comprovação do exercício de 

atividade rural por período igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, ou imediatamente da data em 

que completou a idade mínima, caso o pedido de benefício houver sido 

formulado após a cessação da atividade rural. Nesse sentido, extrai-se do 

depoimento pessoal da autora aos IDs 23548804 e 23548810, que esta 

veio morar na cidade há aproximadamente 15 anos, cuidando da casa e 

dos filhos enquanto o marido trabalhava na área rural. Demais disso, a 

prova testemunhal demonstrou-se frágil e inconclusiva, não trazendo 

elementos idôneos e suficientes que caracterizassem a condição de 

segurada especial da autora, senão vejamos (ID. 23551033): “Que 

conhece a autora há mais de 40 anos. Que a autora acompanhava o 

esposo na área rural. Que a autora tem um casa na cidade. Que a autora 

fica em casa. Que não sabe dizer quanto tempo a autora está na cidade.” 

(SIC) Aparecido Ramos Nogueira. “Que conhece a autora desde 1979. 

Que a autora exercia trabalho rural. Que sempre conheceu a autora 

trabalhando no sítio. que a autora morou no sítio. Que o marido da autora 

sempre trabalhou em fazendas e a autora acompanhava. Que a autora 

mora na cidade há uns 4/5 anos. Que quando moravam no sítio, não 

tinham empregados. Que plantavam café, arroz, feijão. Que a autora cuida 

da casa na cidade.” (SIC) José Júlio Cassenote. “Que eu conhece a autora 

desde 1978. Que a autora morava no sítio. que a autora permaneceu no 

sítio por uns 10 anos. Que tinham roça, criava galinha, porco. Que sempre 

trabalharam na roça. Que o marido da autora ainda trabalha na roça. Que 

hoje a autora e marido moram na cidade. Que já faz aproximadamente 10 

anos. Que nesses anos o marido da autora continuou trabalhando na área 

rural e a autora fica em casa e as vezes acompanha o marido.” (SIC) 

Tereza Sebastião Nogueira. Desse modo, tendo em vista que o 

requerimento ocorreu em 2019, mesmo considerando a data em que a 

autora atingiu a idade mínima, qual seja, o ano de 2012, verifica-se que 

ainda assim, não demonstrou o exercício da atividade rural imediatamente 

ano de 2012, haja vista ter informado que reside na cidade, com afazeres 

do lar, há aproximadamente 15 anos. Enfim, a alegada atividade rural da 

autora não está comprovada a contento. Destarte, do conjunto probatório 

dos autos, portanto, verifica-se que não houve cumprimento dos 

requisitos exigidos pelos artigos 142 e 48 da Lei 8.213/91, segundo os 

quais, ainda que descontínuo, o efetivo trabalho rural deve corresponder 

ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência. De fato, o conjunto probatório, 

também pela precariedade da prova testemunhal, não admite o 

reconhecimento de tempo de atividade rural. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (REsp 1.354.908/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELLMARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/9/2015, DJe 

10/2/2016).(negritei) Assim, diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98, do Código de Processo Civil, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000981-41.2019.8.11.0009. AUTOR(A): AMÉLIA 

PEREIRA DOS SANTOS. RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

de Concessão de Pensão por Morte de Trabalhador Rural ajuizada por 

Amélia Pereira dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente, 

em síntese, que era dependente de seus genitores, sendo que estes 

seriam segurados da previdência social, preenchendo, dessa forma, os 

requisitos necessários para concessão de DOIS benefícios 

previdenciários de pensão por morte rural. Com a inicial vieram acostados 

os documentos. Recebida a inicial (ID. 20602515), oportunidade em que 

fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido o pedido de tutela 

antecipada, designada audiência de instrução e julgamento bem como 

determinada a citação da requerida para apresentar defesa. Devidamente 

citada (ID. 21854453), a requerida apresentou contestação e documentos 
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(ID. 22307019), alegando, em síntese, que a requerente não preenche os 

requisitos necessários para o pleito. Alega ainda que a requerente não 

comprova dependência econômica em relação as seus genitores, 

pugnando, dessa forma, pela improcedência da ação. Sem demora, a 

Secretaria da Vara certificou a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 2395782). Após, realizou-se a audiência 

de instrução (ID. 24112981), momento em que foi colhido o depoimento 

pessoal da autora bem como das testemunhas presentes. Ao final, a 

requerente apresentou alegações finais remissivas à inicial e impugnação 

à contestação, pugnando pela concessão da tutela antecipada. Por fim, 

permaneceram os autos conclusos para prolação de sentença. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, cumpre ressaltar que, 

em relação à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio arguida pela requerida em sede contestação 

(ID. 22307019), verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível 

no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2019, se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2015, ano em que ocorreu 

o requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 – Assim, estando 

devidamente instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. O benefício 

previdenciário de Pensão por Morte é aquele devido aos dependentes do 

segurado que veio a falecer e tem previsão legal nos artigos 74 a 79 da 

Lei 8.213/91. Segundo orientação do STF (Cf. ARE 749558-AgR, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; e ARE 

774.760-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/03/2014), 

do STJ (Súmula nº 340) e do TRF1ª Região (Cf. AC 

0041804-45.2011.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela 

Catão, Primeira Turma, e-DJF1 p. 399 de 24/02/2015; e AC 

0049088-46.2007.4.01.9199/RO, Rel. Desembargador Federal Cândido 

Moraes, Segunda Turma, e-DJF1 p. 98 de 21/01/2015), deve-se aplicar, 

para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente 

ao tempo do óbito dos instituidores da pensão. Neste sentido, o art. 16 da 

Lei 8.213/1991, na redação vigente à época do óbito dos genitores da 

requerente, instituidores das pensões – Sr. João Pereira dos Santos, 

falecido em 06/05/2015 e a Sra. Maria Angélica de Jesus da Silva, falecida 

em 30/09/2015, (certidões de óbito ID. 20587245, pág. 22/23) – enumera 

as pessoas que são beneficiárias da Previdência social, na condição de 

dependentes do segurado, como se vê, respectivamente, abaixo: “Art. 16. 

São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) I - o cônjuge, 

a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, 

de 2011) II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; 1º A existência de dependente 

de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os 

das classes seguintes. § 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a 

filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a 

dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. § 3º. 

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. § 4º. A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Assim, para que os dependentes 

dos segurados tenham direito à percepção do benefício de pensão por 

morte, de acordo com o caput do artigo 74 da Lei 8.213/91, é necessária a 

presença de alguns requisitos, quais sejam: a) o óbito dos segurados; b) a 

qualidade de segurado dos falecidos; e c) a dependência econômica, que 

pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º da Lei 8.213/1991). De 

plano, observa-se que o óbito do Sr. João Pereira dos Santos, em 

06/05/2015 e, da Sra. Maria Angélica de Jesus da Silva, em 30/09/2015, 

foram devidamente comprovados por meio das certidões de óbito de ID. 

20587245, pág. 22/23. Acerca da qualidade de segurada dos instituidores 

dos benefícios, a requerente juntou como início de prova material: a) Cópia 

integral do processo administrativo (ID. 20587245); b) Certidão de 

casamento de seus genitores, Sr. João Pereira dos Santos e Sra. Maria 

Angélica de Jesus da Silva, celebrado no ano de 1959 (ID. 20587245, pág. 

21); c) Certidão de óbito de seus genitores (ID. 20587245, pág. 22/23) e, 

d) INFBEN de sua genitora, onde consta que esta era aposentada por 

idade rural (ID. 20587245, pág. 15); e) INFBEN de seu genitor, constando 

que era aposentado por idade rural e que também recebia pensão por 

morte rural da esposa (ID. 20587245, pág. 11). Sobre o período de 

carência para concessão de pensão por morte, a Lei nº 8.213/91, se 

exige apenas a demonstração da qualidade de segurado dos falecidos e a 

condição de dependente da beneficiária, independentemente de carência 

ou de recolhimento de contribuições, conforme dispõe o art. artigo 26, III, e 

art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. Pois bem. Em relação à condição de segurado 

dos instituidores dos benefícios das pensões por morte, entendo 

suficientemente comprovada, eis que a genitora da autora, no momento do 

óbito, detinha qualidade de segurada, principalmente porque recebia 

pensão por morte do esposo e, ainda, fazia parte do quadro de 

aposentados por idade rural, conforme se denota do INFBEN (ID. 

20587245, pág. 15). Nesse sentido, confiramos o seguinte aresto do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região in verbis: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA AO 

TEMPO DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. 

COMPANHEIRA. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB NA CITAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. 1. A pensão por morte é 

benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer e, 

para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do 

óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente 

econômico(a) do(a) requerente. 2. Presente a qualidade de segurada da 

de cujus, pois esta manteve vínculo de emprego com a empresa Goiasa 

Goiatuba Alccol Ltda., entre 03.12.2007 a 03.03.2008, conforme anotação 

no CNIS de fls. 43, de modo que, ao tempo do óbito, em 15.06.2008 (fl. 10), 

se encontrava em período de graça. Aplicação do art. 15, II, da Lei nº 

8.213/91. 3. A comprovação de união estável para efeito de concessão de 

pensão por morte prescinde de início de prova material (Súmula 63 da 

TNU), porém, no caso, além de a prova oral confirmá-la, os depoimentos 

são corroborados pela existência de filhos comuns (fls. 13 e 14). 

Dependência econômica presumida, nos termos do art. § 4º do art. 16 da 

Lei nº 8.213/91. 4. Não havendo a demonstração do prévio requerimento 

administrativo, o benefício é devido a partir da citação, momento em que a 

parte ré foi constituída em mora. 5. Os juros de mora, devidos a partir da 

citação, e a correção monetária, observarão as diretrizes da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Ressalte-se que tal 

deliberação não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do 

RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida. 6. Os honorários, 

devidos pelo INSS, serão fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, quando da 

liquidação, nos termos dos §§ 2º a 4º do art. 85 do CPC/2015. 7. Apelação 

parcialmente provida. Tutela de urgência deferida. (Apelação Cível nº 

0028514-89.2013.4.01.9199/GO, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda de Santana. j. 07.04.2017, 

unânime, e-DJF1 29.09.2017). – Grifos meus. Quanto à dependência 

econômica, in casu, nos termos do art. 16, I, § 4º, da Lei nº 8.213/91, esta 

é presumida, pois os instituidores dos benefícios são genitores da autora. 

Com efeito, atendendo à exigência do § 3º, do artigo 55 da Lei 8.213/91, 

esta restou comprovada, uma vez que as testemunhas ouvidas em 

audiência de instrução e julgamento (ID. 24112981), afirmaram que a 

autora e seus genitores moravam e trabalhavam juntos na área rural sem 

ajuda de qualquer empregado ou maquinários e, também, que por toda sua 

vida dependeu fisicamente e economicamente de seus genitores, vejamos: 

“Que conhece a autora desde o ano de 1986. Que se conheceram quando 

foram vizinhos de propriedade rural, na Comunidade Cavalo Preto. Que a 

autora morava em um sítio. Que era pequena a propriedade rural da família 

da autora. Que não era fazenda. Que era um sítio pequeno. Que 

plantavam milho, arroz, etc. Que era plantação de lavoura. Que não tinham 

cabeças de gado. Que a autora nunca teve condições de trabalhar. Que 

somente os pais da autora quem trabalhavam. Que não tinham 

propriedades na cidade nem maquinários. Que não tinham veículos. Que 

permaneceram no sítio até recentemente. Que faz em média 5 anos que a 

autora está residindo na cidade. Que a família se mudou para a cidade em 

razão do estado de saúde da autora. Que a autora sempre dependeu dos 

seus genitores. Que a autora sempre dependeu de seus genitores ou 

terceiros para ir até a rua realizar qualquer atividade da vida cotidiana. 

Que a autora não tem condições físicas de exercer qualquer atividade 

laborativa. Que em casa a autora não consegue realizar nenhuma 

atividade sem o auxílio de alguém.” – Antônio Salgueiro (sic). “Que é 

conhecido da autora há muito tempo, desde meados de 1983. Que foi na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 367 de 777



época em que a testemunha chegou na Comunidade Cavalo Preto. Que a 

autora já se encontrava lá. Que a autora morava juntamente com os pais 

em um sítio. Que era na área rural. Que plantavam lavoura de arroz, milho, 

etc. Que a autora não trabalhava. Que a autora não tinha condições de 

trabalhar. Que a autora sempre dependeu fisicamente e economicamente 

dos pais. Que a autora nunca teve capacidade para exercer atividade 

laborativa. Que a família dependia da renda do sítio. Que a autora veio 

morar no meio urbano depois que ficou doente. Que tem pouco período 

que estão na cidade. Que estão na cidade há 2 anos. Que a maior parte 

da vida da autora foi morando no meio rural. Que lá não tinham 

empregados nem maquinários. Que era tudo manual.” – Antônio Caroba da 

Silva (sic). “Que é conhecida da autora desde 1976. Que a testemunha 

lembra este ano em razão de terem sido vizinhos de sítio. Que o sítio da 

família da autora era muito pequeno. Que a autora nunca teve condições 

físicas de exercer atividade laborativa. Que a autora sempre dependeu 

dos pais para qualquer ato da vida. Que a testemunha permaneceu 

morando próximo da autora e sua família por volta de 10 anos. Que a 

autora e a família saíram do sítio pouco tempo antes do óbito do genitor da 

autora. Que meses depois a genitora da autora também faleceu. Que a 

autora está na cidade tem poucos anos. Que em virtude do óbito dos 

genitores da autora e seu estado de saúde, não tendo ninguém para 

cuidá-la, acabou indo morar com sua irmã na cidade. Que a autora nunca 

teve renda. Que sempre dependeu da renda do sítio dos pais. Que a 

autora nunca conseguiu estudar. Que no sítio não tinham empregados nem 

maquinários. Que era tudo braçal. Que não tinham veículos nem casa 

própria na cidade. Que a autora atualmente depende da irmã para exercer 

qualquer ato da vida. Que a autora necessita de auxílio de alguém para 

realizar qualquer atividade que exija o mínimo de intelecto. Que depende de 

ajuda até mesmo para atravessar a rua. Que sempre está acompanhada 

por alguém.” – Neusa Rosa da Purificação (sic). De mais a mais, da leitura 

do inciso II, §2º do art. 77, Lei 8.213/1991, compreende-se que a pensão 

por morte, em regra, cessará com a morte do pensionista ou, no caso de 

filho do instituidor, ao completar vinte e um anos de idade, salvo, se for 

inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, 

como é o caso dos autos, vejamos: Art. 77. A pensão por morte, havendo 

mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2º 

O direito à percepção de cada cota individual cessará: [...] II - para o filho, 

a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 

vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave;” O que é o caso dos autos, uma 

vez que em diligência junto ao sistema Apolo, em especial ao processo de 

n. 52267, este que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta 

comarca, verifico que na ocasião da perícia médica realizada, o Expert 

consignou que a parte autora é portadora de Epilepsia, grau moderado B 

com retardo mental, enfermidade esta que lhe acomete desde a infância. 

Portanto, tenho que restou devidamente comprovado este requisito, sendo 

plenamente possível a concessão do benefício de pensão por morte ante 

a existência de deficiência mental/intelectual/grave. Pois bem. Quanto à 

possibilidade da parte autora perceber dois benefícios previdenciários, na 

forma como pleiteia na exordial, vejamos o art. 124, da Lei 8.213/1991: 

“Art. 124 - Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o 

recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: [...] 

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego 

com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, 

exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.” Destarte, no tocante ao 

termo inicial dos benefícios, verifico que a genitora da autora recebia 

pensão por morte rural do marido, logo, tenho que é devido o pagamento 

das DUAS pensões por morte rural, a teor do artigo 74, I, da Lei n. 

8.213/1991, desde a data da cessação da pensão por morte da genitora 

da autora, data em que veio a falecer, (30/09/2015 - ID. 20587245, pág. 

23). Assim, comprovados os requisitos legais para obtenção dos DOIS 

benefícios pleiteados, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, e o faço para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento de DUAS Pensões por Morte à 

requerente, Sra. Amélia Pereira dos Santos, equivalente ao salário do 

benefício, desde a data do óbito da genitora da autora (30/09/2015 - ID. 

20587245, pág. 23), nos termos do artigo 74, inc. I, da lei 8.213/1991, 

devidamente atualizados, uma vez que o requerimento administrativo 

ocorreu dentro do prazo de noventa (90) dias. Nos termos dos parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 

788.756.501-44. Número da CI/RG: 1070000-5. Nome da Mãe: Maria 

Angélica de Jesus. Nome do Pai: João Pereira dos Santos. Nome do(a) 

dependente: Amélia Pereira dos Santos. Endereço: Rua Rio Branco, n. 

1.396, Bairro da Torre, Setor Oeste, 78.500-000, Colíder/MT. Benefícios 

concedidos: DOIS (02) benefícios de Pensão por Morte. DIB: 30/09/2015 – 

data do óbito da genitora (instituidora das pensões). 3 - DECLARO a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da pensão por 

morte que é amparar os dependentes do trabalhador quando, em razão do 

falecimento, não tem condições de sobreviver sem o auxílio da 

sustentadora “de cujus”. 4 – OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão, em especial, realizando a implantação 

dos DOIS benefícios. Ademais, DECLARO EXTINTO o presente processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até 

a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de 

mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro 

índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - Sem 

custas, na forma da Lei. 9 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 10 - Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as 

nossas homenagens. 11 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. 12 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º do Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000283-06.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DA 

CONCEICAO ALVES RODRIGUES RÉU: JUÍZO DA COMARCA DE COLÍDER 

Vistos, etc. Cuida-se de ação declaratória de dependência econômica, 

proposta por Maria da Conceição Alves Rodrigues, devidamente 

qualificada nos autos. Aduz a autora que ao providenciar pedido de 

pensão por morte de seu filho, a MTPREV exigiu diversas documentações, 

entre elas, sentença judicial de dependência econômica. Dessa forma, 

pugna a requerente pelo reconhecimento da dependência econômica em 

face do de cujus, mediante sentença declaratória. Com a inicial vieram os 

documentos. Ao ID 5086370, recebida a inicial, momento em que fora 

deferido os benefícios da justiça gratuita e aberto vistas ao MPE, que se 

manifestou ao ID 10820177 pugnando pelo envio de ofício ao INSS para 

que junte o CNIS em nome da autora. Em seguida, este juízo proferiu 

despacho designando audiência de instrução e julgamento (ID 20515335), 
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que ocorreu ao ID 22146098. Ocasião em que foram ouvidas as 

testemunhas presentes, e apresentada alegações remissivas à inicial. 

Após, na mesma oportunidade, o representante do MPE manifestou pelo 

prosseguimento do feito sem a intervenção do mesmo. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende a autora, tão somente, a 

declaração mediante sentença judicial de sua dependência econômica em 

face de seu filho falecido. O art. 16 da Lei 8.213/91 prescreve os 

dependentes, entre eles o cônjuge, o companheiro e os filhos, sendo a 

relação de dependência presumida para estes: “Art. 16. São beneficiários 

do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

II os pais (...) § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada ”. Pois bem. 

Nesses termos, deve a parte autora, demonstrar que era dependente 

economicamente do filho falecido, em que pese ter renda própria 

decorrente da pensão por morte deixada pelo falecido esposo, conforme a 

mesma informou em seu depoimento pessoal ao ID 22146778. E, nesse 

sentido, a autora trouxe como prova material: a) Declaração médica de 

que a autora era cuidadora do filho paciente durante tratamento (ID 

4929421); b) Solicitação de inclusão da requerente como dependente, 

feito pelo seu filho à Secretaria de Estado de Saúde (ID 4929437) e c) 

Cadastro de Servidor do filho da autora, constando esta como dependente 

(ID 4929437). Se não bastasse isso, as testemunhas ouvidas em juízo 

foram unânimes ao afirmar que a autora era dependente econômica do 

filho falecido, senão vejamos: “Que conhece a autora desde 1995. Que 

desde essa época, o falecido filho já morava com a autora. Que ele nunca 

se casou nem teve filhos. Que soube que o filho ficou doente e continuou 

morando com a autora. Que ambos se mudaram para Sinop para fazer 

tratamento. Que alguns amigos ajudavam na despesa do filho falecido. 

Que somente a autora cuidava do filho. Que a autora recebe pensão. Que 

o filho do autor tinha muito gasto com medicamento. Que a autora era 

dependente economicamente do salário do filho”. (SIC) Nilson José dos 

Santos. “Que conhece a autora desde 2008. Que o filho da autora já 

estava doente. Que o filho da autora não tinha esposa nem filhos. Que 

morava com a autora. Que moraram em Sinop para o filho da autora fazer 

hemodiálise. Que nunca foi lá em Sinop para visitar. Que a autora e filho 

viviam do salário dele”. (SIC) Reginaldo Custódio Jorge. “Que conhece a 

autora há uns 40 anos. Que a autora morou no sítio. que a testemunha 

trabalhou junto com o filho falecido no hospital. Que a vida toda o filho 

morou com a autora. Que vieram morar na cidade devido a saúde do filho. 

Que um dependia do outro, a autora do filho e o filho da autora. Que o 

salário não dava conta, e alguns amigos ajudavam com remédios. Que 

demorou muito para a autora conseguir a pensão por morte do marido 

falecido. Que só a autora cuidava do filho”. (SIC) Roberto Francisco 

Ferreira Silva. Dessa forma, ainda que a autora receba a pensão por 

morte deixada por seu finado esposo, restou devidamente comprovado 

nos autos que ainda dependia da complementação fornecida pelo filho, 

que infelizmente veio a óbito, deixando-a desassistida. No mais, é 

plenamente possível a cumulação de pensão por morte decorrente do 

óbito de cônjuge com outra instituída por filho, tendo em vista que o artigo 

124 da Lei 8.213/91 veda a cumulação de pensões de cônjuge ou 

companheiro e não de cônjuge e filho. Neste sentido: "DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE. GENITORA DO 

SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CUMULAÇÃO 

DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE MARIDO E DE FILHO. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

DEFINIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1 - Demonstrada a dependência 

econômica da mãe em relação ao filho falecido, ex-servidor público 

municipal, devida é a sua inclusão como beneficiária de pensionamento 

por morte. 2 - A legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de 

limitação ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser 

manejados para a verificação da dependência econômica da mãe em 

relação ao filho falecido, podendo esta ser comprovada por provas 

testemunhais, ainda que inexista início de prova material. 3 - As provas 

juntadas aos autos são suficientes para demonstrar a dependência 

econômica, mesmo que não exclusiva, entre a mãe viúva e seu falecido 

filho. 4 - O artigo 124 da Lei n.º 8.213/91 é taxativo na enumeração dos 

benefícios previdenciários cuja percepção simultânea é vedada, motivo 

porque inexiste qualquer impedimento legal à cumulação de benefício de 

pensão por morte de marido e de filho, mormente se se considerar que 

ambos possuem fatos geradores distintos. 5 - Nos termos da Lei nº 

13.903/2001, vigente à época do óbito do segurado, o benefício 

previdenciário deve ser pago desde requerimento administrativo. 6 - Por 

se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais e 

recursais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença. DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVELCONHECIDOS. PROVIDA 

PARCIALMENTE A REMESSA E DESPROVIDO O APELO."(TJ-GO - 

Apelação / Reexame Necessário: 01886548420168090130,Relator: 

JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 02/05/2019, 6ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/05/2019) Assim, restando 

devidamente comprovado a dependência econômica da autora em face do 

filho falecido, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ante 

o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Maria da 

Conceição Alves Rodrigues para DECLARAR que a autora era dependente 

economicamente do de cujus Gelson Aparecido Alves Rodrigues. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001670-56.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ISAIAS 

FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. ISAIAS FERREIRA DA SILVA ajuizou “ação de 

aposentadoria por tempo de contribuição c/c averbação de trabalho rural e 

conversão de período especial em tempo comum” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao ID 

10657161, recebida a inicial, momento em que fora designada audiência de 

instrução e julgamento. Citada, a parte requerida apresentou contestação 

ao ID 12730154, alegando em síntese, que o autor não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado, visto que o 

mero exercício da profissão, atualmente, não é suficiente para comprovar 

a exposição a fatores que determinem a aposentadoria especial, bem 

como não logrou êxito na comprovação do exercício da atividade rural na 

forma exigida pela Lei de regência. Impugnação à contestação ao ID 

12840083. A instrução ocorreu ao ID 13566613, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Ante o 

julgamento do Tema 1007, em que houve a fixação da seguinte tese, 

passo ao julgamento do processo: "O tempo de serviço rural, ainda que 

remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for 

a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo". 2 – Cumpre anotar, que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”; 3 - 

Ademais, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que se reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, 

não havendo que se falar em quinquênio. Estando devidamente instruído o 

feito, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. A aposentadoria por tempo 

de contribuição se encontra alicerçada no artigo 201, §7º, inciso I, da 

Constituição Federal, com a nova redação dada pela EC 20/98, e nos 
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artigos 52/56 da Lei 8.213/1991. Como requisitos legais, em suma, 

exigem-se a qualidade de segurado, a carência de 180 contribuições 

(recolhimentos) e, para homens, 35 (trinta e cinco) anos de tempo de 

contribuição. Por outro lado, àqueles filiados antes da reforma 

previdenciária, como regra de transição, permitiu-se a opção pela 

aposentação por critérios proporcionais. Assim, há em nosso 

ordenamento jurídico três situações a serem consideradas, quais sejam: 

a) preenchimento dos requisitos em data anterior a 16/12/1998 (data da 

vigência da EC nº 20/1998) - integral aos 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço para o homem e 30 (trinta) anos para a mulher, e, proporcional 

com redução de 5 (cinco) anos de trabalho para cada; b) não 

preenchimento do período mínimo de 30 (trinta) anos em 16/12/1998, 

tornando-se obrigatória para a aposentadoria a observância dos 

requisitos contidos na EC nº 20/1998, sendo indispensável contar o 

segurado com 53 (cinquenta e três anos) de idade, se homem, e 48 

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, bem como a integralização do 

percentual de contribuição (pedágio equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo mínimo de contribuição, para aposentadoria integral, e, 40% 

(quarenta por cento) para a proporcional; c) e, por fim, a aposentadoria 

integral, prevista no § 7º do art. 201 da CR/1988, não se aplicando as 

regras de transição discriminadas acima, sendo necessário, aqui, tão 

somente o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 

30 (trinta) anos, se mulher. No que tange à aposentadoria Especial, se 

submete, além dos critérios gerais atinentes à qualidade de segurado e 

idêntica carência de 180 contribuições, a um tempo variável de 15, 20 ou 

25 anos laborados sob condições especiais prejudiciais à saúde ou 

integridade física, numa jornada laboral com exposição permanente, não 

ocasional e nem intermitente. Afora isso, havendo a referida exposição 

deletéria em período inferior ao lapso mencionado, possibilita-se 

convertê-lo em tempo comum de modo a proporcionar seu acréscimo aos 

demais existentes, proporcionando a jubilação. Pretendo o autor a 

averbação do trabalho rural pelo período de 1975 a 1991 e a conversão 

dos períodos trabalhados em atividade especial de vigia/vigilante: 

14/10/1991 a 07/04/1996, 18/04/1997 a 12/11/2014 e 05/12/2016 até os 

dias atuais, a fim de concessão do benefício de aposentadoria por tempo 

de contribuição. 4 – Do reconhecimento de atividade rural. Nesse tema, 

consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo 

de serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de 

prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se 

exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de 

Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 

23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal produzida 

em juízo, se for necessária. Vale destacar que esta prova material exigida 

pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o período 

de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga a 

potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Quanto à idade mínima para a caracterização como segurado 

especial, encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais, que segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A prestação 

de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 

24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para 

fins previdenciários”. No caso em tela, o requerente juntou como início de 

prova material: a) Certidão de casamento constando a profissão do Autor 

como garimpeiro do ano de 1990 (ID 9894011). Ademais, não bastassem 

as provas documentais carreadas, a testemunha ouvida em audiência de 

instrução confirmou o trabalho rurícola do autor desde tenra idade, senão 

vejamos: “Que conhece desde 1986. Comprou o sitio do pai do autor em 

1986. Que o autor que já era rapaz, trabalhava no sítio. Que quando 

comprou o sitio estavam realizando uma colheita de feijão. Que sabe que o 

pai do autor, comprou outro sítio. Que não tinham empregados. Que a 

família do autor era grande e que todos trabalhavam juntos. Que depois 

que o autor saiu do sitio, ele foi trabalhar de guarda/vigia. Que sabia que o 

autor trabalhava armado. Não sabe dizer o período que o autor trabalhava 

no sitio, mas que quando comprou a propriedade já havia 10 anos que 

viviam naquela propriedade”. (SIC) Antônio Felizardo de Souza. “Conhece 

desde 1984, quando chegou nas proximidades já moravam na região. Que 

na época era rapaz novo. Que o autor trabalhava com o pai, na lavoura de 

café. Que a própria testemunha, na época da colheita ajudava o autor e o 

pai em troco de sacas de café. Depois que o autor mudou-se a 

testemunha tem conhecimento que o autor trabalhou no garimpo e depois 

de vigia mas não sabe onde”. (SIC) José Henrique da Silva. Desta feita, o 

conjunto probante coligido neste litígio é suficiente à comprovação da 

veracidade dos fatos deduzidos na exordial, mais especificamente ao 

tempo rural desempenhado no lapso de 11/12/1975 (data em que 

completou 12 anos) a 13/10/1990 (dia anterior em que começou no labor 

urbano conforme CNIS 12730163), totalizando aproximadamente 15 anos, 

de modo a fazer jus a seu reconhecimento e posterior averbação 

administrativa em seus dados previdenciários. 5 – Do Reconhecimento da 

Atividade Especial com conversão para comum. Pois bem. Em relação ao 

reconhecimento de atividade especial e consequente conversão em tempo 

comum, registra-se que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à 

época em que efetivamente prestado, de modo que Lei nova que 

porventura estabeleça restrição ao cômputo do tempo de serviço não 

pode ser aplicada de forma retroativa. Trata-se da consagração do 

princípio jurídico tempus regit actum. Assim, tem-se que até o advento da 

Lei nº 9.032/95, com vigência a partir de 29 de abril de 1995, era possível 

o reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria 

profissional do trabalhador ou mero enquadramento por agente nocivo. 

Vale dizer, a própria lei instituía uma presunção legal de que as atividades 

relacionadas e/ou expostas aos agentes nocivos mencionados nos Decs. 

53.831/64 e 83.080/79. No entanto, a partir da vigência da referida norma 

(Lei 9.032/95), passou-se a exigir que o segurado comprovasse, além do 

tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 

biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 

física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício 

(Lei 8.213/91, art. 57, § 4º). Posteriormente, com a edição da Lei nº 

9.732/98, com vigência a partir de 11 de dezembro de 1998, alterou-se a 

redação do art. 58, § 1º da Lei nº 8.213/91 para limitar o meio de prova 

apto à comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes 

nocivos ao preenchimento de formulário pela empresa ou seu preposto 

com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido 

por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 

termos da legislação trabalhista. No que tange à comprovação da 

exposição aos agentes nocivos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi 

criado pela Lei 9528/97 é um documento que deve retratar as 

características de cada emprego do segurado, de forma a facilitar a futura 

concessão de aposentadoria especial. Assim, nas remotas hipóteses de 

ausência de laudo pericial, tem-se admitido referido documento como 

comprobatório das condições especiais, desde que as condições 

ambientais nele retratadas estejam assinadas por técnico devidamente 

identificado e habilitado. Volvendo os olhos para o caso em concreto, 

verifico que não há laudo técnico, PPP devidamente preenchido ou 

qualquer documento hábil a comprovar a exposição do autor aos agentes 

nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período de 29/04/1995 a 

07/04/1996, 18/04/1997 a 12/11/2014 e 05/09/2016 até os dias atuais. 

Ademais, em que pese o fato de que era possível o reconhecimento do 

tempo de serviço especial com base na categoria profissional do 

trabalhador ou mero enquadramento por agente nocivo, “o fator de 

enquadramento da atividade de guarda como atividade perigosa no código 

2.5.7 do Anexo ao Decreto nº 53.831/64 é a utilização de arma de fogo, 

motivo pelo qual para que a atividade de vigia possa ser equiparada à 

atividade de guarda para fins de enquadramento como atividade especial 

afigura-se necessária a comprovação da utilização de arma de fogo”. 

(Processo PEDIDO 200872950014340 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL Relator(a) JUÍZA FEDERAL 

JACQUELINE MICHELS BILHALVA Fonte DJ 11.06.2010). Ou seja, 

independentemente de se exigir ou não formulário para prova de atividade 

especial à época, fato é que o segurado necessita realizar prova do porte 

de arma de fogo para que a atividade de vigilante/vigia possa ser 

considerada perigosa como a de guarda, o que não se vislumbra dos 

autos. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM 

COMUM. VIGILANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

PARA A CONFIGURAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. 1. A atividade 

de vigilante deve ser enquadrada como perigosa, conforme previsão 
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contida no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/1964, por equiparação à 

atividade de guarda, até a vigência da Lei 9.032/1995, sendo que tal 

equiparação, contudo, somente se afigura possível mediante 

comprovação de que o segurado exercia a atividade com porte de arma 

de fogo. Posteriormente à vigência da Lei 9.032/1995, o reconhecimento 

da especialidade da função de vigia depende da comprovação da efetiva 

exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, inclusive 

como o uso de arma de fogo, mediante apresentação de formulários 

SB-40 e DSS-8030 expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador 

até 05.03.1997 (anterior à vigência do Decreto nº 2.172/1997), e, a partir 

de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico ou perícia 

j u d i c i a l  ( L e i  9 . 5 2 8 / 1 9 9 7 ) .  ( . . . )  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0035291-70.2012.4.01.3300/BA, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Saulo José Casali Bahia. j. 23.08.2016, 

unânime, e-DJF1 14.10.2016). (Negritei) PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE 

TEMPO ESPECIAL. FATOR 1,4. VIGILANTE. IMPRESCINDÍVEL PROVA DO 

PORTE DE ARMA DE FOGO. AVERBAÇÃO DE TEMPO URBANO. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. TEMPO SUFICIENTE 

AO BENEFÍCIO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. O benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao 

tempo da aquisição do direito. É a consagração do princípio lex tempus 

regit actum. Versando a causa sobre contagem de tempo laborado em 

condições especiais, deve-se levar em consideração, portanto, a 

legislação em vigor ao tempo em que foram desempenhadas as atividades 

tidas como prejudiciais à saúde. 2. A atividade de vigia equipara-se à de 

guarda, elencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto nº 53.831/64, 

desde que provado o porte de arma de fogo, condição imprescindível para 

configurar a nocividade do período laborado como vigilante; passível de 

enquadramento somente até o advento do Decreto nº 2.172/97, de 

05.03.1997, que deixou de considerar a atividade como especial. (...) 

(Apelação Cível nº 0008268-51.2005.4.01.3800/MG, 1ª Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de 

Oliveira. j. 24.10.2017, unânime, e-DJF1 14.11.2017). Assim, não se 

desincumbiu o autor de comprovar o porte de armas para o exercício da 

função de vigia/vigilante antes do advento da Lei 9.032/1995, nem 

apresentação de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário 

que demonstre a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à 

integridade física desenvolvida de modo habitual e permanente após a 

vigência da referida lei. Portanto, tal período não deverá ser enquadrado 

como atividade especial a fim de conversão para comum. 6 – Do período 

de contribuição urbana comum. Conforme CNIS do autor coligido ao ID 

12730163, bem como o tempo já reconhecido pelo INSS no momento do 

requerimento (ID 9893977), verifica-se que autor contribuiu junto ao 

requerido, por períodos intercalados de 1990 a 2016, totalizando 

aproximadamente 22 (vinte e dois anos) de contribuição. Por fim, vislumbro 

que o tempo de contribuição da parte autora, na data do requerimento 

administrativo, superava 35 (trinta e cinco) anos, considerando-se o 

reconhecimento da atividade rural (15 (quinze) anos), e o período já 

reconhecido pelo INSS (22 (vinte e dois) anos), a concessão do benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, é 

devida, com termo inicial na data do requerimento administrativo. Portanto, 

ausentes os requisitos do benefício pretendido, a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Ex positis, PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por tempo de contribuição c/c averbação de trabalho rural e 

conversão de período especial em tempo comum, formulado por ISAIAS 

FERREIRA DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, 

para o fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição ao autor, na base do salário-de-benefício, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento administrativo (18/01/2017), devidamente 

atualizadas. Destarte, DECLARO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 7 - Outrossim, 

em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), para 

tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Ademais, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º NCPC). Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002197-08.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA MARTINS CARDOSO. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Maria Aparecida Martins Cardoso 

ajuizou a presente ação de aposentadoria por idade híbrida (rural e 

urbana) em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, 

em síntese, possuir todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício pleiteado. Recebida a inicial, fora deferido os benefícios da 

justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, determinado a citação da 

requerida bem como designada audiência de instrução e julgamento a fim 

de colher o depoimento pessoal da parte autora e testemunhas (ID. 

11407133). Citada (ID. 11959915), a requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação (ID. 12889211), alegando em síntese, que a 

autora desempenhou atividade urbana junto ao estado de Mato Grosso, 

logo, recolhendo por outra previdência, não preenchendo assim os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugnou pela improcedência do pleito. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação, alegando, em suma, que os argumentos 

trazidos pela requerida estão firmados no preenchimento de requisitos 

diverso do benefício pretendido (aposentadoria por tempo de 

contribuição). Pondera ainda que o fato de a autora ter feito parte do 

quadro de funcionários estatais e ter contribuído para outra previdência 

não a impede de forma alguma de se aposentar, isso porque as 

previdências se compensarão financeiramente. Ao final pugnou pela 

procedência do pleito ante a vasta documentação carreada aos autos (ID. 

12938103). Em seguida, a Secretaria da Vara certificou a tempestividade 

da contestação apresentada pela requerida (ID. 13112301). Por 

conseguinte, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que se fizeram presentes a parte autora e as 

testemunhas arroladas, os quais em seguida foram ouvidos pelo Juízo e, 

na sequência, a autora pugnou pela desistência da testemunha Antônia 

Joscelina dos Santos. Ao final, apresentou alegações finais remissivas à 

inicial e impugnação à contestação, permanecendo, assim, os autos 

conclusos. (ID. 13266696). Após, diante da afetação dos Recursos 
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Especiais n. 1.674.221/SP e n. 1.788.404/PR – TEMA 1007, este Juízo 

suspendeu os autos até o seu julgamento. (ID. 13266857). Por fim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Inicialmente, em que pese à preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, ano em que ocorreu o 

indeferimento/requerimento na via administrativa, não havendo que se 

falar, portanto, em quinquênio. 2 - Estando devidamente instruído o feito, 

passo ao exame do mérito. Pois bem. Depreende-se dos autos que a 

questão encartada repousa sobre o preenchimento da autora quanto aos 

requisitos para concessão da aposentadoria híbrida. In casu, trata-se de 

novidade introduzida pela Lei 11.718/2008, que deu nova redação ao art. 

48, da Lei 8.213/91, incluído no § 3º, uma nova espécie de benefício de 

aposentadoria por idade conceituada pela maioria da doutrina como do tipo 

"híbrida" ou "mista", benefício previdenciário destinado ao trabalhador rural 

quando completos os 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. 

Vejamos a redação do § 3º: § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 

1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). A 

inclusão desse parágrafo ao art. 48 traz uma nova esperança de alcançar 

a tão sonhada aposentadoria pelos trabalhadores rurais. Ao contrário do 

que acontece quando o pedido administrativo versa sobre aposentadoria 

por idade rural "pura" (aquela prevista no art. 48, § 2º), o tempo de 

contribuição urbana do segurado não implicará em indeferimento do 

benefício. Ao avesso, servirá para computar o tempo de carência mínima 

exigida pelo artigo 142 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria. 

Em outras palavras, o tempo urbano será somado ao tempo rural para fins 

de preenchimento de carência mínima. Neste viés, colaciono o seguinte 

julgado, vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. LEI Nº 11.718/08. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. O objetivo 

dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou 

omissão e, ainda, a ocorrência de erro material no julgado. II. A alteração 

legislativa trazida pela Lei nº 11.718 de 20.06.2008, que introduziu os §§ 

3º e 4º ao art. 48 da Lei nº 8.213/91, passou a permitir a concessão de 

aposentadoria comum por idade àqueles segurados que, embora 

inicialmente rurícolas, passaram a exercer outras atividades e tenham 

idade mínima de 60 anos (mulher) e 65 anos (homem). (...) lV. Tendo a 

autora completado 60 anos de idade e preenchido a carência exigida pelos 

artigos 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, é de ser aplicada a referida 

alteração da legislação previdenciária e lhe conceder o benefício de 

aposentadoria híbrida por idade. V. Ainda que os embargos de declaração 

tenham a finalidade de prequestionamento, devem observar os limites 

traçados no art. 1.022 do Novo CPC (STJ-1a Turma, Resp 11.465-0-SP, 

Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs. , V. u., DJU 

15.2.93, p. 1.665). VI. Embargos de declaração do INSS rejeitados. (TRF 3ª 

R.; EDcl-AC 0044558-91.2012.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. 

Sérgio do Nascimento; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016) – Grifos meus. 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 

48, "CAPUT", E § 3º DA LEI Nº 8.213/91. ATIVIDADE RURAL E URBANA 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. CONCOMITANTE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA OU RURAL COM O IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

INEXIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. O 

benefício de aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de dois 

requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher; 

e b) período de carência (art. 48, "caput ", da Lei nº 8.213/91). 2. Início de 

prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o 

reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade 

rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser 

considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 3. A Lei nº 11.718, de 20 

de junho de 2008, ao introduzir o § 3, do art. 48, do mencionado diploma 

legal, permitiu a aposentadoria por idade híbrida, possibilitando a contagem 

cumulativa do tempo de labor urbano e rural, para fins de aposentadoria 

por idade. 4. Em se tratando de aposentadoria por idade híbrida, não se 

exige a simultaneidade entre o implemento do requisito etário e o exercício 

da atividade laborativa, seja esta urbana ou rural. Precedentes do STJ e 

desta Corte. 5. Comprovadas as atividades rurais e urbanas pela carência 

exigida, e preenchida a idade necessária à concessão do benefício, faz 

jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade. 6. Apelação 

desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido Fixados, de ofício, os 

consectários legais. (TRF 3ª R.; AC 0044584-84.2015.4.03.9999; Décima 

Turma; Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016) – 

Grifos meus. “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DOCUMENTOS EM NOME DE FAMILIAR QUE PASSOU A EXERCER 

ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O LABOR RURAL. PROVA MATERIAL 

ESCASSA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. 

REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. 1. É devida a aposentadoria por 

idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período 

aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que 

acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei n. 8.213/91, contanto que cumprido o 

requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e de 65 (sessenta e 

cinco) anos para homem e a carência mínima exigida. 2. (...) 4. Uma vez 

que não há comprovação de labor rural a ser somado aos períodos de 

labor urbano da autora, não é possível concessão de aposentadoria por 

idade híbrida. (TRF 4ª R.; APELREEX 0011451-87.2016.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Taís Schilling Ferraz; Julg. 22/11/2016; DEJF 

15/12/2016) – Grifos meus. TRF1-0290136) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA OU HÍBRIDA. 

TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. 

Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 20.06.2008, que 

acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se 

ao trabalhador rural o cômputo de períodos que não sejam de atividade 

rural, para fins de aposentadoria por idade. Trata-se da chamada 

aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", cabendo ao segurado 

comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos de idade, se mulher. 4. Para a conjugação do tempo de 

serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana passa a exercer trabalho rurícola (art. 51, § 4º do 

Decreto nº 3.048/1999). (...) 7. O reconhecimento do tempo de serviço 

rural, comprovadamente desempenhado por trabalhador menor em regime 

de economia familiar, é assente no STJ com o entendimento no sentido da 

possibilidade do seu cômputo, para fins previdenciários, a partir dos 12 

(doze) anos de idade (STJ - AR: 3629 RS 2006/0183880-5, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

23.06.2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09.09.2008). 

(...) (Apelação Cível nº 0029483-65.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF 

da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 19.07.2017, unânime, 

e-DJF1 09.08.2017). Grifos meus. Portanto, a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade híbrida pretendida pela autora exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 60 anos, se 

mulher, e 65 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, §

§ 2º e3º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição 

contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial 

no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no 

art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. Quanto ao requisito idade, a 

requerente, nascida em 03/05/1957 (ID 10857862, pág. 2), atingiu a idade 

mínima necessária para se aposentar no ano de 2012, cabendo-lhe ainda, 

demonstrar por início de prova material, corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine ao 

requisito carência, deve a requerente demonstrar que o exercício de 

atividade rural e urbana, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses. Nesse tema, consoante o 

artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço 

rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova 

material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que 

esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 
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corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

A requerente juntou como início de prova material: a) Notas fiscais em 

nome da requerente, referente a compras de produtos para o manejo do 

labor rural, anos de 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - (ID 10857879, pág. 2 a 

4); b) Contrato de Compra e Venda de propriedade rural, constando como 

compradora a parte autora, Sra. Maria Aparecida Martins Cardoso, o termo 

fora lavrado em 2007 (ID 10857879, pág. 5); c) Certidão da AGENFA do 

município de Guarantã do Norte/MT, constando que a requerente foi micro 

produtora rural no ano de 2011 (ID 10857879, pág. 7); e d) Certidão de 

tempo de contribuição expedida pela MTPREV, informando que a autora 

laborou junto ao estado de Mato Grosso por 4 anos, 7 meses e 24 dias (ID. 

10857882); e) Cópia do requerimento indeferido na via administrativa (ID. 

10857900). De acordo com a jurisprudência pátria dominante, ante a 

realidade fática vivida pelos rurícolas e face à patente hipossuficiência 

dos trabalhadores do campo, até prova em contrário, os documentos 

acima mencionados, carreados aos autos, servem de início de prova 

material que comprova o exercício de atividade rural por parte do autor, 

senão vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. IDADE MÍNIMA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.1. O benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, por prova material plena ou por prova testemunhal baseada em 

início de prova documental, na forma do art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, bem 

como a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher.2. 

Estende-se à mulher a condição de rurícola do marido indicada na certidão 

de registro civil de casamento realizado em 06.07.1963 (fl. 10).3. Prova 

documental complementada pela prova testemunhal (fls. 28/29).4. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899, de 8 de abril 

de 1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal.5 Cedendo à orientação desta c. Turma, os 

juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei 

nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. 

conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.6. Remessa 

oficial provida parcialmente, nos termos dos itens 4 e 5.(REO 

0068171-14.2008.4.01.9199/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco 

De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.84 de 16/09/2010). (Grifo meus). 

Portanto, verifico que o documento juntado é bastante para configurar o 

início de prova material. Vale destacar que a prova material exigida pela lei 

não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o período de carência, 

bastando que seja incipiente e razoável, e que traga a potencialidade da 

certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, lembrando sempre as 

sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir 

prova material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de 

conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 

616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 

448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 

185). Cabe salientar ainda que conforme a recente súmula 577 do STJ: “É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. Ademais, não bastassem às 

provas documentais carreadas aos autos, as testemunhas ouvidas em 

Juízo foram uníssonas ao confirmarem o labor rurícola desempenhado em 

regime de economia familiar pela autora desde longa data em vários 

municípios, senão vejamos (ID. 13266665): “Que conhece a autora desde 

o início da colonização de Colíder. Que a autora morava no sítio com o pai 

em Colíder. Em 1978 a testemunha chegou em Colíder. Que a autora 

morava no sítio com a família e a mãe da autora trabalhava na prefeitura 

fazendo comida pros alunos da escola. Que a autora se casou e 

continuou trabalhando no sítio. Que o marido da autora já trabalhou com o 

esposo da testemunha. Que não tem conhecimento das atividades da 

autora em Guarantã do Norte/MT, que é ciente das atividades dela em 

Colíder/MT.” (SIC) Neide Matias Nascimento. “Que conhece a autora desde 

2007. Que a autora trabalhava no sítio de seu pai e depois foi embora pra 

Guarantã do Norte/MT. Que já viu a autora trabalhando na lida do campo. 

Que a filha da testemunha comprava produtos rurais da autora em 

Guarantã. Que já viu a autora trabalhando com a família. Que no sítio do 

pai da autora e a família plantavam café, abóbora, etc. Que logo em 

seguida a autora veio morar em Colíder. Que a renda da autora era 

proveniente só do trabalho rural”. (SIC) Irene Jeremias Marques. Quanto à 

qualidade de segurada na condição de trabalhador rural, o art. 11, VII, § 

1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalino, na medida em que privilegia uma 

pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à 

medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por fim, tratando de aposentadoria por idade híbrida, 

nos resta analisar a documentação trazida aos autos, com o fito de 

verificar o tempo laborado pela mesma no meio urbano. Volvendo os olhos 

aos documentos de ID. 10857882 (certidão de tempo de contribuição 

expedida pela MTPREV reconhecendo 4 anos, 7 meses e 24 dias e CNIS) 

e ID. 10857900 (indeferimento administrativo em que o INSS reconhece o 

total de 73 contribuições), verifica-se que os vínculos urbanos da autora, 

totalizam 11 (onze) anos. Isto porque, embora o INSS alegue em sede de 

defesa que “a requerente, durante o período de 16/02/1987 a 01/12/1992, 

trabalhou para o ESTADO DE MATO GROSSO, sob regime próprio de 

previdência, sendo impossível o reconhecimento de tal período para a 

contagem de pontos do benefício em tela”, o parágrafo 9º da Constituição 

Federal aduz que: “Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei”. As testemunhas ouvidas em juízo informaram que a 

autora por muito tempo morou e desenvolve atividades rurais no município 

de Guarantã do Norte/MT, sendo que estas atividades eram desenvolvidas 

em regime de economia familiar, sem possuir qualquer ajuda de 

maquinários ou funcionários. Contudo, embora não podendo precisar o 

tempo exato do exercício da atividade rural, com base no início de prova 

material, documental (10857879) e testemunhal, RECONHEÇO-A de 2007 

(contrato de compra e venda do imóvel rural em Guarantã do Norte/MT) a 

2012 (notas fiscais apresentadas pela autora). Logo, somando o total 

trabalhado pela autora em ambas as atividades (rural (05 anos) e urbana 

(11 anos)), chega-se ao montante superior 16 (dezesseis) anos de 

atividade laborativa, sendo, portanto, devida a aposentadoria por idade 

híbrida à autora. Assim, comprovados os requisitos legais para obtenção 

do benefício da aposentadoria por idade híbrida, imperiosa se faz a 

procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do exposto, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o presente feito, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria 

Por Idade Híbrida à autora, Sra. Maria Aparecida Martins Cardoso, na base 

do salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo (DER - 

02/05/2017 - ID. 10857900), devidamente atualizadas. 3 - DECLARO a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. 4 - DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com 

efeito, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais, para cumprimento da presente 

decisão. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. 7 - Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 8 - Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 
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esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 9 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 10 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

quinze (15) dias. 11 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: CPF: 344.690.791-20. 

CI/RG: 437.213. Nome da segurada: Maria Aparecida Martins Cardoso. 

Nome da Mãe: Hercilia M. da Silva. Endereço do segurado: Rua Isidoro 

Martins Rebert, n. 78, Setor Norte, Colíder/MT, CEP: 78500-000. Benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade Híbrida. DIB: 02/05/2017 – data do 

requerimento administrativo – DER. Renda mensal: salário-de-benefício. 

Prazo para cumprimento da sentença: 15 (QUINZE) DIAS. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000917-65.2018.8.11.0009
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000917-65.2018.8.11.0009. AUTOR(A): CICERO 

LEANDRO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Cícero Leandro ajuizou “ação de aposentadoria por tempo de 

contribuição c/c averbação de trabalho rural e conversão de período 

especial em tempo comum” em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários 

para perceber o benefício pleiteado. Ao ID 13721071, recebida a inicial, 

momento em que fora designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação ao ID 15801150, 

alegando em síntese, que o autor não preenche os requisitos necessários 

para a percepção do benefício, vez que não logrou êxito na comprovação 

do exercício da atividade rural na forma exigida pela Lei de regência. 

Impugnação à contestação ao ID 16215437. A instrução ocorreu ao ID 

16272855, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada as 

alegações finais remissivas à inicial pelo autor, reiterando o pedido de 

concessão de tutela antecipada. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, em que pese a preliminar 

arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial 

de mérito, incabível no presente feito, uma vez que se reconhecido o 

direito do autor será a partir de 2018, não havendo que se falar em 

quinquênio. 2 - Assim, estando devidamente instruído o feito, não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. A 

aposentadoria por tempo de contribuição se encontra alicerçada no artigo 

201, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a nova redação dada pela 

EC 20/98, e nos artigos 52/56 da Lei 8.213/1991. Como requisitos legais, 

em suma, exigem-se a qualidade de segurado, a carência de 180 

contribuições (recolhimentos) e, para homens, 35 (trinta e cinco) anos de 

tempo de contribuição. Por outro lado, àqueles filiados antes da reforma 

previdenciária, como regra de transição, permitiu-se a opção pela 

aposentação por critérios proporcionais. Assim, há em nosso 

ordenamento jurídico três situações a serem consideradas, quais sejam: 

a) preenchimento dos requisitos em data anterior a 16/12/1998 (data da 

vigência da EC nº 20/1998) - integral aos 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço para o homem e 30 (trinta) anos para a mulher, e, proporcional 

com redução de 5 (cinco) anos de trabalho para cada; b) não 

preenchimento do período mínimo de 30 (trinta) anos em 16/12/1998, 

tornando-se obrigatória para a aposentadoria a observância dos 

requisitos contidos na EC nº 20/1998, sendo indispensável contar o 

segurado com 53 (cinquenta e três anos) de idade, se homem, e 48 

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, bem como a integralização do 

percentual de contribuição (pedágio equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo mínimo de contribuição, para aposentadoria integral, e, 40% 

(quarenta por cento) para a proporcional; c) e, por fim, a aposentadoria 

integral, prevista no § 7º do art. 201 da CR/1988, não se lhe aplicando as 

regras de transição discriminadas acima, sendo necessário, aqui, tão 

somente o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 

30 (trinta) anos, se mulher. No que tange à aposentadoria Especial, se 

submete, além dos critérios gerais atinentes à qualidade de segurado e 

idêntica carência de 180 contribuições, a um tempo variável de 15, 20 ou 

25 anos laborados sob condições especiais prejudiciais à saúde ou 

integridade física, numa jornada laboral com exposição permanente, não 

ocasional e nem intermitente. Afora isso, havendo a referida exposição 

deletéria em período inferior ao lapso mencionado, possibilita-se 

convertê-lo em tempo comum de modo a proporcionar seu acréscimo aos 

demais existentes, proporcionando a jubilação. Destarte, pretende o autor 

a averbação do trabalho rural e a conversão dos períodos trabalhados em 

atividade especial e atividade comum, a fim de perceber benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição. 3 – Do reconhecimento de 

atividade rural. Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 

8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 5 da 

Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Vale destacar que esta prova material exigida pela lei não precisa ser 

exaustiva, isto é, correspondente a todo o período de carência, bastando 

que seja incipiente e razoável, e que traga a potencialidade da certeza 

quanto aos fatos narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova 

material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento 

quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Quanto à idade 

mínima para a caracterização como segurado especial, encontra-se 

consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que segue transcrita: 

“Prestação de Serviço Rural. A prestação de serviço rural por menor de 

12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”. Insta consignar que, a jurisprudência já se encontra 

pacificada no âmbito da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, sendo objeto de sua 

Súmula n. 06, 'in verbis': “Comprovação de Condição Rurícola. 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.” Neste contexto, as mulheres e os filhos de produtor 

rural, embora sempre trabalhando para ajudar na manutenção da 

produção agrícola, via de regra, não possuem documentos que provem 

diretamente a atividade que exerceram. Esta circunstância social e 

cultural, portanto, não pode ser simplesmente abstraída no julgamento de 

uma causa desta natureza, sob pena de tornar inócua a equiparação 

determinada na Constituição Federal, colocando-a apenas no plano 

jurídico. No caso em tela, o requerente juntou como início de prova 

material: Certidão de casamento, constando como profissão do autor de, 

agricultor, ano de 1984 (Ids. 13455424). Insta salientar que, em que o pese 

o parco início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de 

ampliar a eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a 

carência, será devido o benefício. Nesse sentido, as testemunhas ouvidas 

em audiência de instrução confirmaram o trabalho rurícola do autor desde 

longa data, senão vejamos: “Que conhece o autor desde 1975/1976. Que 

a testemunha chegou depois do autor. Que o autor morava na Comunidade 

Belém com os pais. Que trabalhava na roça. Que quando casou 

permaneceu no sítio por um tempo. Que exercia o plantio de arroz milho. 

Que não tinha empregados nem maquinários. Que depois o autor veio para 
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cidade exercer atividade urbana no frigorifico. Que trabalha com máquinas 

e facas.” (SIC) Adão Praxedes da Silva. “Que o autor morava perto da 

testemunha na área rural. Que era na Comunidade Belém. Que são amigos 

há muito tempo. Que lá na propriedade o autor morava com os pais e os 

irmãos. Que morou lá por volta de 15 a 20 anos. Que após o autor se 

casar ele se mudou do sítio e não sabe quando. Que o autor fazia de tudo. 

Que exercia atividade rural. Que a renda era proveniente da roça. Que 

não tinham outras fontes de renda. Que não tinha empregados nem 

maquinários. Que era braçal. Que atualmente o autor trabalha no 

frigorífico. Que ele trabalha como faqueiro.” (SIC) Valdecir Antonio Pazim. 

Desta feita, o conjunto probante coligido neste litígio é suficiente à 

comprovação da veracidade dos fatos deduzidos na exordial, mais 

especificamente ao tempo rural desempenhado no lapso de 12/10/1977 

(data em que completou 14 anos) a 30/01/1989 (dia anterior em que 

começou no labor urbano conforme CNIS 12455397), totalizando 

aproximadamente 11 anos, de modo a fazer jus a seu reconhecimento e 

posterior averbação administrativa em seus dados previdenciários. Vale 

consignar que, embora haja uma anotação na CTPS do autor de 

01/08/1983 a 20/08/1983, “a anotação de trabalho urbano, por curto 

período (inferior a 1 ano) não descaracteriza a atividade campesina do 

requerente, conforme artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91.” (Apelação Cível nº 

0018702-47.2018.4.01.9199/MG, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Francisco de Assis Betti. j. 13.03.2019, unânime, DJ 10.04.2019). 4 – Do 

Reconhecimento da Atividade Especial com conversão para comum. 

Tem-se que até o advento da Lei nº 9.032/95, com vigência a partir de 29 

de abril de 1995, era possível o reconhecimento do tempo de serviço 

especial com base na categoria profissional do trabalhador ou mero 

enquadramento por agente nocivo. Vale dizer, a própria lei instituía uma 

presunção legal de que as atividades relacionadas e/ou expostas aos 

agentes nocivos mencionados nos Decs. 53.831/64 e 83.080/79. No 

entanto, a partir da vigência da referida norma (Lei 9.032/95), passou-se a 

exigir que o segurado comprovasse, além do tempo de trabalho, 

exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo 

período equivalente ao exigido para a concessão do benefício (Lei 

8.213/91, art. 57, § 4º). Posteriormente, com a edição da Lei nº 9.732/98, 

com vigência a partir de 11 de dezembro de 1998, alterou-se a redação do 

art. 58, § 1º da Lei nº 8.213/91 para limitar o meio de prova apto à 

comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos ao 

preenchimento de formulário pela empresa ou seu preposto com base em 

laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do 

trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação 

trabalhista. No que tange à comprovação da exposição aos agentes 

nocivos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi criado pela Lei 9528/97 

é um documento que deve retratar as características de cada emprego do 

segurado, de forma a facilitar a futura concessão de aposentadoria 

especial. Assim, nas remotas hipóteses de ausência de laudo pericial, 

tem-se admitido referido documento como comprobatório das condições 

especiais, desde que as condições ambientais nele retratadas estejam 

assinadas por técnico devidamente identificado e habilitado. Volvendo os 

olhos para o caso em concreto, em atenção ao Perfil Profissiográfico 

Previdênciário – PPP, colacionado ao ID 13455414, tenho que o autor 

desenvolveu atividades especiais: 1. Período de 01/04/2006 a 10/06/2009 

– operador de produção - que multiplicado pelo fator 1,4, tem-se 

aproximadamente 04 anos e 05 meses; 2. Período de 16/07/2009 a 

26/02/2018 – operador de máquina/ajudante de produção/faqueiro; que 

multiplicado pelo fator 1,4, tem-se aproximadamente 12 anos. Insta 

salientar que, "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 

664335/SC, Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 12.02.2015, com 

repercussão geral reconhecida, fixou jurisprudência no sentido de que. i) 

o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do 

trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a 

nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 

e ii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites 

legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial 

para aposentadoria." (Apelação Cível nº 0053374-23.2014.4.01.9199, 1ª 

Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Luciana Pinheiro Costa. j. 17.09.2018, e-DJF1 07.05.2019). 

Portanto, somando-se os períodos multiplicados pelo fator de 1,4 

descritos, chega-se ao montante de aproximadamente 16 anos. 5 – Do 

período de contribuição urbana comum. Conforme CNIS e CTPS do autor 

colacionados aos autos, verifica-se que autor contribuiu junto ao 

requerido, por períodos intercalados de 1989 a 2006, totalizando 

aproximadamente 12 (doze) anos de contribuição. Destarte, vislumbro que 

o tempo de contribuição da parte autora, na data do requerimento 

administrativo, superava 35 (trinta e cinco) anos, considerando-se o 

reconhecimento da atividade rural, o tempo especial reconhecido nestes 

autos convertido em tempo comum pelo fator de 1.4 (um ponto quatro), e 

os períodos de atividade comuns, de modo que a concessão do benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, é 

devida, com termo inicial na data do requerimento administrativo. Ex positis, 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição c/c 

averbação de trabalho rural e conversão de período especial em tempo 

comum, formulado por Cícero Leandro contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS, para o fim de CONDENAR o INSS a conceder o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, na base 

do salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(26/02/2018, ID 1345546), devidamente atualizadas. Destarte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 6 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), para tanto, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão. 7 - Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Ademais, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000794-38.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

ZESINHO EDUARDO FARIAS DA SILVA REQUERIDO: INSS, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 
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Cumprimento de Sentença proposto por Zesinho Eduardo Farias da Silva, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Ao Id. 22099084, ante a 

concordância da parte exequente com o cálculo apresentado pela 

Autarquia executada quando da apresentação de impugnação, este juízo 

proferiu decisão de homologação de cálculo, determinando a expedição 

dos ofícios requisitórios. Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, 

aportaram aos autos (Id. 28203016 e 28203022), ofícios oriundos da 

Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) a título de honorários sucumbenciais e dos créditos 

decorrentes de benefício atrasado. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do necessário. Decido. 1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme Id. 28203016 e 28203022, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. 

Sem custas. 2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento 

dos valores depositados ao Id. 28203016 e 28203022, observando dados 

bancários indicados pela exequente ao Id. 26490129. 3 – INTIME-SE o 

exequente pessoalmente, através de qualquer meio de comunicação, 

acerca da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

em seu favor. 4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu 

advogado (a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito. 

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expendido o 

necessário. Colíder, Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000095-13.2017.8.11.0009. AUTOR(A): AIRTON 

BOLSI RÉU: INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. AIRTON BOLSI ajuizou “ação de aposentadoria por tempo de 

contribuição c/c averbação de trabalho rural e conversão de período 

especial em tempo comum” em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários 

para perceber o benefício pleiteado. Ao ID 9481609, recebida a inicial, 

momento em que fora designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação ao ID 13012436, 

alegando em síntese, que o autor não juntou aos autos o Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP, o que cabe ao autor provar que o 

período alegado na exordial era de fato período especial, bem como não 

logrou êxito na comprovação do exercício da atividade rural na forma 

exigida pela Lei de regência. Impugnação à contestação ao ID 13064510. 

A instrução ocorreu ao ID 13566613, sendo ouvidas as testemunhas 

presentes. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Ante o julgamento 

do Tema 1007, em que houve a fixação da seguinte tese, passo ao 

julgamento do processo: "O tempo de serviço rural, ainda que remoto e 

descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for 

a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo". 2 - Em que pese a preliminar arguida pela 

Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que se reconhecido o direito do autor 

será a partir de 2016, não havendo que se falar em quinquênio. 3 - Assim, 

reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as 

condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse 

processual. Pois bem. A aposentadoria por tempo de contribuição se 

encontra alicerçada no artigo 201, §7º, inciso I, da Constituição Federal, 

com a nova redação dada pela EC 20/98, e nos artigos 52/56 da Lei 

8.213/1991. Como requisitos legais, em suma, exigem-se a qualidade de 

segurado, a carência de 180 contribuições (recolhimentos) e, para 

homens, 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição. Por outro lado, 

àqueles filiados antes da reforma previdenciária, como regra de transição, 

permitiu-se a opção pela aposentação por critérios proporcionais. Assim, 

há em nosso ordenamento jurídico três situações a serem consideradas, 

quais sejam: a) preenchimento dos requisitos em data anterior a 

16/12/1998 (data da vigência da EC nº 20/1998) - integral aos 35 (trinta e 

cinco) anos de serviço para o homem e 30 (trinta) anos para a mulher, e, 

proporcional com redução de 5 (cinco) anos de trabalho para cada; b) não 

preenchimento do período mínimo de 30 (trinta) anos em 16/12/1998, 

tornando-se obrigatória para a aposentadoria a observância dos 

requisitos contidos na EC nº 20/1998, sendo indispensável contar o 

segurado com 53 (cinquenta e três anos) de idade, se homem, e 48 

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, bem como a integralização do 

percentual de contribuição (pedágio equivalente a 20% (vinte por cento) 

do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo mínimo de contribuição, para aposentadoria integral, e, 40% 

(quarenta por cento) para a proporcional; c) e, por fim, a aposentadoria 

integral, prevista no § 7º do art. 201 da CR/1988, não se lhe aplicando as 

regras de transição discriminadas acima, sendo necessário, aqui, tão 

somente o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 

30 (trinta) anos, se mulher. No que tange à aposentadoria Especial, se 

submete, além dos critérios gerais atinentes à qualidade de segurado e 

idêntica carência de 180 contribuições, a um tempo variável de 15, 20 ou 

25 anos laborados sob condições especiais prejudiciais à saúde ou 

integridade física, numa jornada laboral com exposição permanente, não 

ocasional e nem intermitente. Afora isso, havendo a referida exposição 

deletéria em período inferior ao lapso mencionado, possibilita-se 

convertê-lo em tempo comum de modo a proporcionar seu acréscimo aos 

demais existentes, proporcionando a jubilação. Destarte, pretende o autor 

a averbação do trabalho rural pelo período de 1976 a 1987, a conversão 

dos períodos trabalhados em atividade especial de frentista de 01/12/1987 

a 16/12/1991, e atividade comum de 01/01/1992 a 31/10/1999, 01/12/1999 

a 31/12/1999 e 01/11/1999 a 31/05/2016, a fim de perceber benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição. 4 – Do reconhecimento de 

atividade rural. Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 

8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 5 da 

Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Vale destacar que esta prova material exigida pela lei não precisa ser 

exaustiva, isto é, correspondente a todo o período de carência, bastando 

que seja incipiente e razoável, e que traga a potencialidade da certeza 

quanto aos fatos narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova 

material, em face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento 

quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Insta consignar 

que, a jurisprudência já se encontra pacificada no âmbito da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais, sendo objeto de sua Súmula n. 06, 'in verbis': 'Comprovação de 

Condição Rurícola. 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.' Neste contexto, as 

mulheres e os filhos de produtor rural, embora sempre trabalhando para 

ajudar na manutenção da produção agrícola, via de regra, não possuem 

documentos que provem diretamente a atividade que exerceram. Esta 

circunstância social e cultural, portanto, não pode ser simplesmente 

abstraída no julgamento de uma causa desta natureza, sob pena de tornar 

inócua a equiparação determinada na Constituição Federal, colocando-a 

apenas no plano jurídico. Quanto à idade mínima para a caracterização 
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como segurado especial, encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 

da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, que segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A 

prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários”. No caso em tela, o requerente 

juntou como início de prova material: a) Declaração do Sindicato Rural de 

Concordia, auferindo que a genitora do Autor foi trabalhadora rural dos 

anos de 1976 a 1992 (ID 4664906 – pág. 2) b) Certificado de conclusão de 

curso de técnico em agropecuária em escola agrotécnica federal de 

Concordia do ano de 1982 (ID 4664914) e c) ITR do genitor do autor, do 

ano de 1984 (ID 4664926). Ademais, não bastassem as provas 

documentais carreadas, a testemunha ouvida em audiência de instrução 

confirmou o trabalho rurícola do autor desde tenra idade, senão vejamos: 

“Que conhece o autor desde a infância, 1975 aproximadamente. Que a 

testemunha morava perto do autor. Que o autor morava no sítio com a 

família. Que a atividade do sítio era pecuária. Que viu o autor trabalhar no 

sítio nessa época em que tinha aproximadamente 14 anos. Que acha que 

trabalhou na área rural por aproximadamente 10 anos. Que depois o autor 

foi trabalhar no posto de gasolina. Que trabalhava abastecendo veículos. 

Que o sítio não tinha empregados nem maquinários. Que acha que o autor 

trabalhou por aproximadamente 2 a 3 anos no posto e trabalhava como 

frentista, abastecendo veículo, lavando para-brisas”. (SIC) Fernando 

Heitor Teodoro Teixeira de Resende. Desta feita, o conjunto probante 

coligido neste litígio é suficiente à comprovação da veracidade dos fatos 

deduzidos na exordial, mais especificamente ao tempo rural 

desempenhado no lapso de 29/07/1976 (data em que completou 12 anos) 

a 30/11/1987 (dia anterior em que começou no labor urbano conforme 

CNIS ID4664929), totalizando aproximadamente 11 anos, de modo a fazer 

jus a seu reconhecimento e posterior averbação administrativa em seus 

dados previdenciários. 5 – Do Reconhecimento da Atividade Especial com 

conversão para comum. Tem-se que até o advento da Lei nº 9.032/95, 

com vigência a partir de 29 de abril de 1995, era possível o 

reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria 

profissional do trabalhador ou mero enquadramento por agente nocivo. 

Vale dizer, a própria lei instituía uma presunção legal de que as atividades 

relacionadas e/ou expostas aos agentes nocivos mencionados nos Decs. 

53.831/64 e 83.080/79. No entanto, a partir da vigência da referida norma 

(Lei 9.032/95), passou-se a exigir que o segurado comprovasse, além do 

tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 

biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 

física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício 

(Lei 8.213/91, art. 57, § 4º). Posteriormente, com a edição da Lei nº 

9.732/98, com vigência a partir de 11 de dezembro de 1998, alterou-se a 

redação do art. 58, § 1º da Lei nº 8.213/91 para limitar o meio de prova 

apto à comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes 

nocivos ao preenchimento de formulário pela empresa ou seu preposto 

com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido 

por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 

termos da legislação trabalhista. No que tange à comprovação da 

exposição aos agentes nocivos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi 

criado pela Lei 9528/97 é um documento que deve retratar as 

características de cada emprego do segurado, de forma a facilitar a futura 

concessão de aposentadoria especial. Assim, nas remotas hipóteses de 

ausência de laudo pericial, tem-se admitido referido documento como 

comprobatório das condições especiais, desde que as condições 

ambientais nele retratadas estejam assinadas por técnico devidamente 

identificado e habilitado. Volvendo os olhos para o caso em concreto, 

verifico que o autor desenvolveu atividade especial pelo período de 

01/12/1987 a 16/12/1991, conforme anotação na CTPS, ou seja, anterior à 

vigência da Lei nº 9.032/95, de modo que bastava o seu enquadramento 

por categoria profissional. Assim, em que pese estar anotado na CTPS do 

autor o cargo de “Serviços Gerais” pelo empregador Auto Posto “ABL” 

Ltda, a testemunha ouvida em juízo afirmou que o autor trabalhava como 

frentista, diretamente nas bombas de gasolina abastecendo veículos. Além 

disso, "a atividade desenvolvida em posto de gasolina é considerada 

insalubre, para fins de contagem de tempo especial, seja no serviço 

externo, como de frentista ou lavador de carros, seja em serviço interno, a 

exemplo de operador de caixa, gerente, auxiliar administrativo, entre 

outras funções." (AC 0001382-21.2005.4.01.3805/MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

GUILHERME MENDONÇA DOEHLER, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p. 

251 de 31/05/2012). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE 

TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. TRABALHO 

PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE. DECRETOS 

53.831/64 E 83.080/79. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE 

AÇÃO AFASTADA. [...] 4. É considerada insalubre, para fins de contagem 

de tempo especial, a atividade desenvolvida por trabalhador em posto de 

gasolina, tendo em vista o disposto no item 1.2.11 do Quadro Anexo do 

Decreto 53.831/64.[...] (AC 2004.38.00.050069-9/MG; Rel. Desembargador 

Federal Antônio Sávio De Oliveira Chaves, Rel. Conv. Juiz Federal Manoel 

José Ferreira Nunes (negritei) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA EXTRA PETITA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE PERÍODO ESPECIAL. FRENTISTA. 

EXPOSIÇÃO A AGENTES QUIMICOS. ATIVIDADE DE FRENTISTA. DIB. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. (...) 5. È considerada 

insalubre, para fins de contagem de tempo especial, a atividade 

desenvolvida com exposição a tóxicos orgânicos - hidrocarbonetos, 

conforme o item 01.02.12 do Anexo ao Decreto 53.831/64; item 01.02.10 

do anexo I do Decreto nº 83.08079; item 01.00.19 do Anexo ao Decreto 

2.172/97; e no item XIII, do anexo II, do Decreto nº 3.048/99. 6. Consoante 

precedente desta Corte, o caráter especial da atividade de frentista 

decorre da exposição do segurado a hidrocarbonetos derivados do 

petróleo (óleo diesel, gasolina, óleo de motor) e ao álcool, o que subsume 

a atividade à previsão contida no art. 2º, subitem 01.02.11 do Decreto nº 

53.831/64, em vigor até 05.03.1997 e no subitem 01.02.10, anexo I, do 

Decreto 83.080/79, chancelados pelos Decretos nº 357/91 e 611/92 (AMS 

0022349-97.2008.4.01.3800/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 de 16.11.2016). (...) (Apelação Cível nº 

0025941-24.2013.4.01.3300/BA, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Saulo José Casali Bahia. j. 22.09.2017, 

unânime, e-DJF1 08.11.2017). Portanto, multiplicando o período de 

01/12/1987 a 16/12/1991 em que o autor trabalhou em condição insalubre, 

pelo fator de 1,4, chega-se ao montante de aproximadamente 5 (cinco) 

anos e 7 (sete) meses. 6 – Do período de contribuição urbana comum. 

Conforme CNIS do autor coligido ao ID 4664929, verifica-se que este 

contribuiu junto ao requerido como “autônomo”, “contribuinte individual e 

facultativo”, por períodos intercalados de 1992 a 2016, totalizando 

aproximadamente 22 (vinte e dois anos) de contribuição urbana em 

atividade comum. Por fim, vislumbro que o tempo de contribuição da parte 

autora, na data do requerimento administrativo, superava 35 (trinta e 

cinco) anos, considerando-se o reconhecimento da atividade rural, o 

tempo especial reconhecido nestes autos convertido em tempo comum 

pelo fator de 1.4 (um ponto quatro), e os períodos de atividade comuns, a 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com 

proventos integrais, é devida, com termo inicial na data do requerimento 

administrativo. Ex positis, PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

tempo de contribuição c/c averbação de trabalho rural e conversão de 

período especial em tempo comum, formulado por AIRTON BOLSI contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, para o fim de: a) DECLARAR que 

o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

de 29/07/1976 a 30/11/1987 e condenar o INSS à respectiva averbação 

para fins previdenciários, exceto para efeitos de carência, nos termos 

expostos na fundamentação; b) DECLARAR que o autor exerceu atividade 

especial no período de 01/12/1987 a 16/12/1991, e condenar o INSS à 

conversão em tempo de serviço comum, mediante aplicação do fator 1,4 

(um vírgula quatro), e à respectiva averbação para fins previdenciários; c) 

CONDENAR o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição ao autor, na base do salário-de-benefício , assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (28/06/2016), devidamente atualizadas. 

Destarte, DECLARO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 7 - Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 8 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 
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devida. 9 - Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 10 - Ademais, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 11 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 12 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 13 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 14 

– Por fim, em que pese o autor ter sido beneficiado, em um primeiro 

momento, com os benefícios da justiça gratuita, em consulta ao Quadro de 

Sócios e Administradores do AUTO POSTO SÃO VICENTE LTDA, verifico 

que o autor se trata de SÓCIO-ADMINISTRADOR do aludido 

e s t a b e l e c i m e n t o 

(https://cadastroempresa.com.br/cnpj/06100908000153/auto-posto-sao-vi

cente-ltda.) Bem por isso, inviável dizer que o autor não possua condições 

de arcar com as despesas e custas judiciais, não fazendo jus aos 

benefícios da justiça gratuita. Assim, REVOGO os benefícios da justiça 

gratuita anteriormente deferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000875-50.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LEANDRO 

FERRAZ BARBOSA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de Declaração” (Id. 18782597) 

opostos pela requerente em face da r. sentença proferida ao Id. 

18105233. Alega o autor que, quando da prolação da sentença, este Juízo 

incorreu em contradição, “pelo fato de não apreciar a vasta documentação 

médica e fundamentar a r. sentença num laudo pericial obtuso”, vez que o 

requerente faz jus ao benefício de auxilio doença com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. É, em síntese, o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão judicial. 

Vejamos: 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. Compulsando os 

autos verifico que não há na sentença objurgada nenhuma das hipóteses 

autorizadoras para promoção dos embargos de declaração, ou seja, 

inexiste contradição ou qualquer outro vício delineado no artigo 1.022, do 

NCPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do 

pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do interessado em relação 

à sentença prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto. Ante o 

exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos declaratórios 

apresentados. Cumpra-se as determinações remanescentes da r. 

sentença de Id. 18105233. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000804-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA SILVEIRA CRUZ RAMIRO (REU)

CHARLENE SILVEIRA SÉRGIO (REU)

BRUNO CRUZ RAMIRO (REU)

ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO (REU)

LUIZ RODRIGUES CRUZ RAMIRO (REU)

FELIPE SILVEIRA CRUZ RAMIRO (REU)

MURILO SANTIAGO CRUZ RAMIRO (REU)

GLEYCEN COSTA RAMIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 2264-92.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Autos n. 2264-92.2014.811.0009.

Código Apolo n. 89092.

Vistos, etc.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

alegado à fl. 64, sob pena de indeferimento do pedido de redesignação da 

perícia.

Às providencias.

Colíder/MT, 16 de setembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87512 Nr: 900-85.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDAIR DE SOUZA

 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:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial às fls. 164, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.3. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.4. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 
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advocatícios. Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89810 Nr: 2793-14.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA VITORIANO

 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:

 Autos n.: 2793-14.2014.811.0009

Código Apolo nº: 89810.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Eliana Vitoriano, em 

face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, 

que transitado e julgado a sentença, a autarquia federal não efetuou o 

pagamento dos valores em que fora condenada na referida sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 124 verso) concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 124 verso) 

com o cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 118-123 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81050 Nr: 2092-24.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MATOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial às fls. 119-120, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.3. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.4. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 2365-66.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial às fls. 131-134, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.3. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.4. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 2233-43.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial à fl. 127, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.3. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.4. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.5. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 1600-90.2016.811.0009

 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: ABILIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 
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OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1600-90.2016.811.0009.

Código do Apolo: 99171.

Vistos etc.

 1 – Defiro o pleito de fl. 87, assim, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência 

da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para que 

CONVERTA o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, 

conforme sentença de fls. 78/84, sob pena de incurso em crime de 

improbidade administrativa, além de possível responsabilização cível e 

criminal. Destaca-se que a secretaria deverá encaminhar junto ao ofício a 

cópia da respectiva sentença.

2 – Após, CUMPRA-SE o remanescentes da sentença de fls. 78/84.

3 – No mais, inexistindo pendências, CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca 

do trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito com as cautelas de praxe.

 Colíder, 21 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84609 Nr: 2009-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDL, ERIVALDO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009-71.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84609.

Vistos, etc.

Não obstante a Autarquia ré tenha apresentado contestação às fls. 57/59, 

verifica-se que esta não contesta o mérito da ação, mas tão somente o 

interesse de agir da parte autora por falta de requerimento administrativo.

 Desse modo, tendo a parte autora, apresentado o respectivo 

comprovante de deferimento do benefício na via administrativa (fls. 

121/123), conforme determinado na r. decisão de fl. 112 e, também, em 

observância as regras de transição contida no Recurso extraordinário n. 

631.240 do Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE a Autarquia Ré para, 

querendo, apresentar contestação de mérito no prazo legal.

Em seguida, sendo apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora 

para impugnar a contestação. Caso contrário, façam os autos conclusos.

 Às providências.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84355 Nr: 1752-46.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, ROZANGELA SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1752-46.2013.811.0009

Código Apolo nº: 84355.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Franciele Silveira de 

Souza, representada por Rozangela Silveira de Souza, em face do 

Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, que 

transitado e julgado a sentença, a autarquia federal não efetuou o 

pagamento dos valores em que fora condenada na referida sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 382 verso) concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 382 verso) 

com o cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 380-381 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1206-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:Mat. 1243534

 Autos n.: 1206-93.2010.811.0009. Código Apolo nº: 53772. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria judicial à fl. 234, 

e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes. 2. Tendo em 

vista o disposto no art. 11, da Resolução n. CJF-RES-2017/00458 de 04 de 

outubro e 2017, expedido o competente ofício requisitório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação acerca do seu inteiro teor, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, 

proceda-se a Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores. 4. 

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Dessa feita, mutatis mutandis, ante a concordância das partes com o 

cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários advocatícios. Às providências. 

Colíder, 20 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85248 Nr: 2645-37.2013.811.0009

 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: JOSÉ MARIO DA ROCHA

 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:

 Autos n.: 2645-37.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85248.

 Vistos, etc.

1. A fim de dar regular andamento ao feito, nos termos do v. acórdão de 

fls. 107-108, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.
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O ofício requisitório deverá observar os valores indicados no 

demonstrativo de cálculo de fl. 100 e termo de acordo à fl. 99.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82748 Nr: 97-39.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE BEZERRA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 97-39.2013.811.0009

Código Apolo nº: 82748.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Zenaide Bezerra de 

Lima Alves, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS 

alegando, em síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia 

federal não efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na 

referida sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 160) concordância com o cálculo 

apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 160) com o 

cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida que se 

impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 158 e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83938 Nr: 1308-13.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GALVÃO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1308-13.2013.811.0009

Código Apolo nº: 83938.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Aparecida 

Galvão Fardin em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS 

alegando, em síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia 

federal não efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na 

referida sentença.

Intimada, a executada deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos 

autos, conforme certidão de fl. 196.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que mesmo intimada, a executada deixou de impugnar a 

execução, a expedição de RPV na forma do art. 535, §3º e incisos 

seguintes, do CPC, é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 192 e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 2317-15.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ROSA BERNARDO, ROSANDA ROSA 

BERNARDO

 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:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial às fls. 313-317, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.3. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.4. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44607 Nr: 1484-02.2007.811.0009

 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: ROSELI CORREIA DE ANDRADE, MIGUEL CORREA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1484-02.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44607.

 Vistos, etc.

1. A fim de dar regular andamento ao feito, ante o v. acórdão de fls. 

228-229, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio 

do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

O ofício requisitório deverá observar os valores indicados no 

demonstrativo de cálculo de fl. 223.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42144 Nr: 3223-44.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMINDA MARIA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 3223-44.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 42144.

Vistos, etc.

Aportou à fl. 252, informação de que a exequente Orminda Maria do 

Nascimento veio a óbito.

Assim, na forma do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo 

Civil.

Por essas razões, DETERMINIO que:

I - INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a substituição da parte 

falecida, Orminda Maria do Nascimento, por seu espólio ou sucessores no 

prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando a representação 

processual.

II - Sem prejuízo da diligência acima, EXPEÇA-SE edital, com prazo de vinte 

(20) dias, a fim de INTIMAR sucessores, interessados e desconhecidos 

para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presentes autos no 

prazo de dez (10) dias.

III - Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57309 Nr: 1592-89.2011.811.0009

 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: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINZEL EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1592-89.2011.811.0009.

Código Apolo: 57309.

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 69, CUMPRA-SE o item “2” da decisão de fl. 54.

Às providências.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83598 Nr: 954-85.2013.811.0009

 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: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 954-85.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83598.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a apresentação de contestação, em atenção §4º, do art. 

485, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a requerida para, querendo, 

no prazo de quinze (15) dias manifestar pelo que entender de direito, 

consignando que o silêncio valerá como concordância ao pedido de 

extinção do feito.

Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a secretaria deste juízo e 

façam os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85558 Nr: 6708-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDIR BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 6708-12.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85558.

 Vistos, etc.

 Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso 

(Cód. 83598).

Às providências.

 Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84724 Nr: 2112-78.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVMDA, DJMDA, MNDSDA, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2112-78.2013.811.0009

Código Apolo n. 84724

Vistos etc.

I - Inicialmente, quanto ao pleito de intimação da exequente Daiane Martins 

de Araújo, às fls. 62/63 e 64, para que manifeste interesse na 

continuidade do feito e regularize a representação processual, tenho por 
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prejudicado, visto que fora devidamente suprido pela manifestação 

acostada à fl. 50.

II – Outrossim, não obstante existirem duas formas de exigir prestações 

alimentícias devida e não pagas, a saber, a primeira, nos termos do art. 

528, caput, parágrafos 1º a 7º; e a segunda conforme dispõe o parágrafo 

8º da mesmo artigo. Neste último rito não se admite a prisão do executado, 

e, portanto, por seguirem ritos processuais diversos, devem ser 

distribuídas ações autônomas quando o credor pretende fazer uso das 

suas.

 Assim, pretendendo o credor fazer uso de ambos os procedimentos, 

mister que os pedidos sejam veiculados em apartado. A diversidade de rito 

entre as duas formas de cobrança certamente retardaria o adimplemento 

da obrigação se processadas em conjunto.

Desta forma, devido aos pedidos constantes nos itens “04 ao 07” de fls. 

62/63 não serem condizentes com o rito processual adotado inicialmente 

nos autos, ou seja, o rito prisional, mas sim condizentes com o rito 

expropriatório, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

conversão do rito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54234 Nr: 1671-05.2010.811.0009

 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: JACINTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1671-05.2010.811.0009.

Código do Apolo: 54234.

Vistos, etc.

1. Tem em vista o lapso temporal decorrido desde a manifestação de fl. 

138, nos termos da r. decisão de fl. 137, INTIME-SE a parte autora para 

informar, no prazo de 10 (dez) dias, o deferimento, ou não, pela via 

administrativa do pleito em voga.

Às providências.

Colíder, 21 de janeiro de 2020 .

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 891-31.2011.811.0009

 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: SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 891-31.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56599.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão de fls. 88/89 anulou a 

sentença proferida pelo juízo a quo.

Assim, a fim de da regular prosseguimento ao feito, conforme 

determinação no Recurso extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal 

Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para 

apresentação de requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena 

de extinção do feito.

 Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário.

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe 

nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do benefício em 

voga, no prazo de 10 (dez) dias.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 2402-69.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VALERIO MOTA

 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:

 Autos n.: 2402-69.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48597.

Vistos, etc.

Aportou à fl. 193, informação de que a exequente Aparecida Valério Mota 

veio a óbito.

Assim, na forma do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo 

Civil.

Por essas razões, DETERMINIO que:

I - INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a substituição da parte 

falecida, Aparecida Valério Mota, por seu espólio ou sucessores no prazo 

de dez (10) dias, inclusive, regularizando a representação processual.

II - Sem prejuízo da diligência acima, EXPEÇA-SE edital, com prazo de vinte 

(20) dias, a fim de INTIMAR sucessores, interessados e desconhecidos 

para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presentes autos no 

prazo de dez (10) dias.

III - Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 859-50.2016.811.0009

 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: IVAR CARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogado, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar pelo que entender de direito, sobre o documento 

juntado às fls 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44507 Nr: 1381-92.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 
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OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1381-92.2007.811.0009

Código Apolo nº: 44507.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto (fls. 282-297) por 

Benedito Thomé, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS 

alegando, em síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia 

federal não efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na 

referida sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 298 verso) concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 298 verso) 

com o cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 284-288 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 1122-19.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RODRIGUES CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1122-19.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92707.

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por Andryelle 

Castilho dos Santos, representada por Vera Lucia Rodrigues Castilho, em 

face de Salvador dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora proferida sentença, à fl. 18, extinguindo o feito 

com resolução de mérito ante a satisfação da obrigação.

A exequente à fl. 20 informou o não cumprimento do quantum referente 

aos honorários advocatícios devido pela executada, requerendo a 

continuidade da execução.

Assim, recebo o pleito como pedido de cumprimento de sentença. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados (se o 

caso, com a devida inversão dos polos).

1 – INTIME-SE pessoalmente a parte executada, para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, sobre este, ser acrescida multa 

no percentual de 10% (dez por cento). Destaque-se, outrossim, que, no 

caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o remanescente, em 

conformidade com o disposto no artigo 523, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

2 - Em não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito contemplando a multa de 10% (dez por cento) 

e manifestar pelo que entender de direito.

3 – Após, façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 941-23.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE RAMOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 941-23.2012.811.0009

Código Apolo nº: 80012.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Neide Ramos Pinheiro, 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em 

síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia federal não 

efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na referida 

sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 179 verso) concordância com o 

cálculo apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 179 verso) 

com o cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 178 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98364 Nr: 1025-82.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE GAMA LINARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1025-82.2016.811.0009

Código Apolo nº: 98364.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Solange Gama Linares 

Fernandes, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS 

alegando, em síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia 

federal não efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na 

referida sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 98 verso) concordância com o 
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cálculo apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

1. Tendo em vista que a Autarquia executada concordou (fl. 98 verso) 

com o cálculo apresentado pela exequente, a expedição de RPV é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 95-96; e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo, realizado o pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores.

4. Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 446-13.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZES LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria 

judicial à fl. 228, e, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os demais requisitos 

legais pertinentes.2. Tendo em vista o disposto no art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, expedido o competente 

ofício requisitório, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do seu 

inteiro teor, no prazo de 10 (dez) dias.3. Sem prejuízo, realizado o 

pagamento do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores.4. Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do 

NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, ante a 

concordância das partes com o cálculo judicial, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios.Às providências.Colíder, 20 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115568 Nr: 3790-55.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 3790-55.2018.811.0009 – Código nº. 115568

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando a indicação de conta bancária pela defesa do acusado para 

o levantamento dos valores (fl. 121), EXPEÇA-SE alvará de liberação.

Após, arquive-se com baixa e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94235 Nr: 2222-09.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY BELILA BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°. 2222-09.2015.811.0009 – Código n°. 94235

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 179, eis que a procuração juntada aos autos, à fl. 

63, confere ao nobre causídico poderes específicos para “(...) com 

poderes de transigir, fazer acordo, receber e dar quitação (...)”.

Às providencias.

 Ciência à Defesa.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as razões de 

apelação, haja vista que o réu manifestou interesse em recorrer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115720 Nr: 3894-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCWDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 (...) Da análise dos autos, verifica-se que já fora proferida sentença 

condenando o acusado à pena de 32 (trinta e dois) anos, 10 (dez) meses 

e 15 (quinze) dias, além de 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime 

inicial fechado, ocasião que fora negado o direito do réu de recorrer em 

liberdade, porquanto não despareceram os motivos pelos quais fora 

decretada sua segregação cautelar, notadamente o risco capaz de gerar 

a ordem pública com a sua soltura, vez que sua periculosidade é 

acentuada, em razão da evolução gravosa de sua conduta no 

cometimento de crimes. Ademais disso, saliento que o Superior Tribunal de 

Justiça possui precedentes no sentido de que caso o acusado tenha 

permanecido durante toda a instrução processual preso, como ocorre no 

presente caso, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando 

permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificam a prisão, 

consoante acima demonstrado. 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 Diego Costa Welter do Carmo.Lado outro, RECEBO 

o recurso de apelação interposto pela defesa em seus efeitos legais (art. 

597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão de fl. 432. Assim, 

ABRA-SE vista a defesa para que apresente as devidas razões recursais 
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no prazo legal.Após, vista dos autos ao Ministério Público para que 

ofereça contrarrazões no prazo legal.Com a juntada das contrarrazões 

recursais pelo apelado, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as homenagens de estilo, independentemente de nova 

conclusão.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.: 104762 Nr: 1188-28.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos n°. 1188-28.2017.811.0009 – Código n°. 104762

Despacho

Vistos, etc.

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de abril de 2020, às 

14h30 para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) EXPEÇA-SE Carta Precatória para a comarca de Confresa/MT a fim de 

proceder ao interrogatório do réu, bem como para dar ciência da audiência 

designada neste juízo;

 4) HABILITE-SE a advogada Dra. Talita Santana Costa (OAB/MT 19324/B), 

conforme termo de revogação e cancelamento de procuração particular 

(fl. 136);

5) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122069 Nr: 76-19.2020.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 (...) Da análise dos autos, verifica-se que o indiciado David Adair Prado 

Martucci encontra-se preso preventivamente pela prática do delito de 

tráfico de drogas, em razão da necessidade de resguardar a ordem 

pública, pois, consoante, salientado pelo magistrado plantonista Dr. 

Ricardo Frazon Menegucci, os elementos reunidos nos autos apontam, 

nesta análise sumária, para possível mercancia ilícita de drogas nesta 

urbe, tendo a prisão em questão a finalidade de fazer cessar a traficância. 

Além disso, o indiciado responde à ação penal pela prática do mesmo 

delito, estando atualmente no Tribunal de Justiça do Estado aguardando a 

análise dos recursos de apelação interpostos contra a sentença 

condenatória (Cód. 156902 – Quarta Vara Criminal de Lucas do Rio 

Verde)Com efeito, 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 indiciado, sendo tal circunstância 

suficiente para manutenção da segregação cautelar, conforme já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, 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 David Adair Prado Martucci.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.: 58899 Nr: 521-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 521-18.2012.811.0009 – Código nº. 58899

Despacho

Vistos, etc.

1- Em atenção à certidão de fl. 264, verifica-se que a Guia de Depósito foi 

emitida pela Delegacia de Policia de Colider/MT (fl. 35), portanto, OFICIE-SE 

a autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça cópia do 

referido documento.

 2- Apresentada a guia, adotem-se as providencias necessárias para o 

cumprimento da decisão de fl. 254.

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.: 92535 Nr: 1005-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1005-28.2015.811.0009 – Código nº. 92535

Despacho

Vistos, etc.

Ante a inércia do réu, eis que intimado em 06/06/2018 (fl. 343), e a 

avaliação realizada pelo gestor administrativo (fl. 347), DESTRUAM-SE os 

bens apreendidos à fl. 61.

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.: 57588 Nr: 1871-75.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSONILDO BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos n°. 1871-75.2011.811.0009 – Código n°. 57588

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 283, eis que a procuração juntada aos autos, à fl. 

83, confere ao nobre causídico poderes específicos para “(...) transigir, 

desistir, assinando o competente termo, fazer acordos, prestar 

compromisso, confessar, receber e dar quitação, substabelecer (...)”, 

poderes estes que foram substabelecidos, conforme o competente termo 

(fl. 282).

Às providencias.

 Ciência à defesa.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83028 Nr: 377-10.2013.811.0009

 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): EZEQUIAS LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 377-10.2013.811.0009 – Código nº. 83028

Despacho

Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão de fl. 245, verifica-se que o valor 

remanescente foi depositado pelo réu, provavelmente em razão de uma 

das condições que lhe foram impostas para a suspensão condicional do 

processo (fl. 98), conforme documentos anexos.

 Deste modo, considerando a revogação do benefício e a condenação do 

réu, VINCULE-SE o referido valor ao executivo de pena nº 

515-64.2019.8.11.0009, em trâmite nesta comarca.

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.: 95393 Nr: 2876-93.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 2876-93.2015.811.0009 – Código nº. 95393

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 197, INTIME-SE Claudenice Fernandes dos Santos 

(fl. 32) para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça à Diretoria do 

Fórum desta comarca a fim de restituir a motocicleta apreendida à fl. 59, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União, 

devendo, neste caso, ser oficiado à diretoria do foro para adoção das 

providências cabíveis.

 Para tanto, a intimação deverá ser feita no seguinte endereço: Avenida 

Amazonas esquina com Avenida Tiradentes, S/N, Setor Norte, Colider/MT, 

obtido junto ao sistema Apolo.

2. Caso não seja encontrada, OFICIE-SE a 2ª Vara Cível desta comarca a 

fim de apresentar eventual novo endereço, eis que a vítima é autora do 

processo nº 1339-28.2016.811.0009 código 98807, em trâmite naquela 

vara.

3. Não havendo novo endereço, INTIME-A por edital.

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.: 104613 Nr: 1079-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:MT23761

 Autos nº. 1079-14.2017.811.0009 – Código nº. 104613

Despacho

Vistos, etc.

Considerando as informações contidas na fl. 91, o comparecimento do réu 

em juízo em 08/01/2020, conforme Controle de Comparecimento à fl. 

001C-verso, e o lapso temporal transcorrido até a presente data, 

verifica-se que o pedido de fl. 87 perdeu o objeto.

 Cumpram-se as determinações anteriores.

 Às providencias.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103336 Nr: 151-63.2017.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX AUGUSTO DE OLIVEIRA BIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 151-63.2017.811.0009 – Código nº. 103336

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Objeto Apreendido em que Alex 

Augusto de Oliveira Bioto postula a devolução de um aparelho celular da 

marca Samsung J-2, IMEI 353625/07/148301/7.

Instado a manifestar-se, o MPE postulou pela procedência do pedido (fls. 

159/160).

Pois bem.

Considerando que não resta dúvida quanto à propriedade do aparelho 

celular requestado em relação ao requerente Alex Augusto de Oliveira 

Bioto, bem como não se evidencia interesse ao processo, eis que fora 

determinado o arquivamento do presente inquérito conforme se infere à fl. 

117, tenho que não há qualquer óbice à sua restituição em consonância 

com o parecer ministerial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 120, do Código de Processo Penal, 

ordeno a restituição do aparelho celular postulado nestes autos, ao seu 

legítimo proprietário Alex Augusto de Oliveira Bioto, mediante termo de 

restituição.

Após, arquive-se com baixa e anotações necessárias.

Às providências.

Intimem-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.: 98436 Nr: 1077-78.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1077-78.2016.811.0009 – Código nº. 98436

Despacho

Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl. 164, consigno que o valor depositado à fl. 32 

foi apreendido com o réu no momento de sua prisão, tendo sido deferida a 

restituição nos autos incidentais nº 2583-89.2016.811.0009 - código 

100564 (fls. 91/95).

No mais, quanto aos objetos apreendidos à fl. 50 verifica-se que a 

sentença de fls. 125/126 determinou a destruição somente das mídias 

fonográficas. Deste modo, DESTRUAM-SE também as facas.

 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.: 116357 Nr: 421-19.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 421-19.2019.811.0009 – Código nº. 116357

Despacho.

Vistos, etc.

Na ata de audiência de instrução ocorrida nesta data constou nas 

deliberações a aplicação de multa e extração de cópias a autoridade 

policial em relação à ausência da testemunha Daniel. No entanto retifico em 

parte no sentindo de complementar a determinação. Deverá antes intima-lo 

para que, no prazo de 05 dias, justifique sua ausência apresentando 

documentos. Assim, em caso de inercia cumpra-se a determinação já 

posta nas deliberações da ata de audiência. E apresentada à justificativa 

torne os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117140 Nr: 900-12.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FACIJUR - FACULDADE DE 

COLIDER -FACIDER - OAB:

 Autos nº. 900-12.2019.811.0009 – Código nº. 117140

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 31 de março de 2020, às 

14h45min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-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.: 93493 Nr: 1686-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CORDEIRO, DIOGO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB:11.875

 Autos nº. 1686-95.2015.811.0009 – Código nº. 93493

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 232, DETERMINO:

 1) Quanto ao réu Diogo de Oliveira Rodrigues, considerando a cópia da 

certidão de óbito acostada à fl. 223, deverá a Secretaria diligenciar em 

busca de eventual processo de inventário proposto pelos herdeiros do réu 

nas Varas Cíveis desta Comarca, vinculando-o ao valor remanescente, 

prestado a título de fiança, nos presentes autos.

2) Restando infrutífera, PROCEDA-SE à intimação dos seus herdeiros via 

edital, para que, em 30 (trinta) 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, a 

serventia adotar as providências para a transferência dos valores.

3) Quanto ao réu Wagner Cordeiro, INTIME-O para que informe, no prazo 

de 30 (trinta) dias, os dados bancários necessários ao levantamento do 

valor remanescente, prestado a título de fiança, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor do FUNPEN, devendo, neste caso, a 

serventia adotar as providências para a transferência dos valores.

4) Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

 5) Ao final, não havendo pendências, ARQUIVE-SE este procedimento.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020013-49.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8020013-49.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLENE CASSIANO POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através 

do(a) advogado(a), de todo o teor da manifestação ID. 28315395, para, 

querendo, pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PEREIRA NIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E B DE LIMA - TECIDOS E CONFECCOES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001086-52.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JUSCELINO PEREIRA NIZA POLO PASSIVO: Nome: E B DE LIMA - TECIDOS 

E CONFECCOES - EPP Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) Requerente (s), através do(a) advogado(a), de 

todo o teor da petição ID. 28157369 e anexos, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco ) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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SALVADOR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALTO - INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA BARBOSA LIMA RIBEIRO OAB - TO0003395A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010089-77.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: SALVADOR FERREIRA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: Nome: PLANALTO - INDUSTRIA & COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a) parte exequente através do advogado, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000204-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (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: 1000129-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (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: 1000123-73.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DE BRITO COSTA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000123-73.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ANTONIO ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLUCE NUBIA BALDO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ADEMAR DE BRITO COSTA - 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: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001622-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DA COSTA (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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001966-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001527-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FELIZARTE DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(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: 1001371-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS GOULART (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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010385-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR ADOLFO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DA SILVA (REQUERIDO)

A M ASSESSORIA POLITICA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA 

(REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002202-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (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: 1000800-45.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (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: 1001525-63.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA RODRIGUES MOISES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Decisão Vistos, etc. Consoante certidão 

de ID: 26961425, a parte autora compareceu na Secretaria informando que 

o Município de Colíder/MT forneceu medicação suficiente para 30 (trinta) 

dias, bem como que poderia retornar no próximo mês para retirar mais 

medicamentos. Ainda, a requerente declarou que prefere retirar a 

medicação diretamente na Drogaria Brasil. Sobreveio manifestação da 

Drogaria Brasil requerendo a liberação dos valores bloqueados (ID: 

27322585). Instado, o Ministério Público se opôs ao pedido da autora de 

retirada do medicamento junto à drogaria particular, pugnando pela 

intimação da requerente para retirar a medicação diretamente na farmácia 

básica do Município. Ademais, o Parquet manifestou pelo indeferimento do 

pedido da Drogaria Brasil quanto à liberação do valor bloqueado nos 

autos. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o Município de 

Colíder/MT voltou a cumprir a obrigação de fornecer o medicamento, 

conforme informado pela própria autora (ID: 2691425). Assim, em que 

pese o pedido da requerente de retirar a medicação diretamente na 

Drogaria Brasil, fato é que o município está cumprindo a obrigação, de 

modo que não se pode onerar o Estado a pagar por algo que já está sendo 

fornecido. Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte a autora para que 

continue retirando a medicação junto à farmácia do Município, consignando 

que eventual descumprimento da obrigação deverá ser informado nos 

autos. Por sua vez, INDEFIRO o pedido formulado pela Drogaria Brasil (ID: 

27322585), eis que conforme acima frisado o município está fornecendo a 

medicação pleiteada. Por fim, DETERMINO a liberação dos valores 

bloqueados (ID: 26630562 e anexos), devendo retornar às contas do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder/MT, com a expedição dos 

alvarás competentes. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010418-89.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010418-89.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação (ID nº 24281001), com a concordância da 

exequente quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos 

valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 

24451004), o qual já foi expedida (ID nº 25195223). Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 24 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010418-89.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010418-89.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação (ID nº 24281001), com a concordância da 

exequente quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos 

valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 

24451004), o qual já foi expedida (ID nº 25195223). Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 24 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FARMACIA SUPER POPULAR LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001989-24.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR De seguimento, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE 

PASSIVA do órgão municipal, ora réu, posto que a responsabilidade dos 

entes federados neste caso é solidária. Vejamos: EMENTA: MANDADO DE 

SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. 

PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES 

PASSIVOS NECESSÁRIOS - UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA, AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AFASTADAS. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. RESTA PACIFICADO NA 

JURISPRUDÊNCIA QUE, EM SE TRATANDO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DE PESSOA 

HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DOENÇA CONSIDERADA GRAVE, TAL 

COMO NO CASO EM APREÇO, A AÇÃO PODERÁ SER PROPOSTA 

CONTRA QUAISQUER DOS ENTES FEDERATIVOS, QUAIS SEJAM: UNIÃO, 

ESTADO E MUNICÍPIO, SENDO AMBOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. 

PORTANTO REJEITO AS PRELIMINARES. 2. IMPENDE MENCIONAR A 

PRINCIPIO O QUE DISCIPLINA A SÚMULA Nº 03, DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, QUE LEGITIMA O MINISTÉRIO PÚBLICO A PROPOR A PRESENTE 

AÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, SE NÃO 

VEJAMOS O TEOR DA REFERIDA SÚMULA. 3 QUANTO AOS LIMITES AO 

DIREITO À SAÚDE, ENTENDO QUE A CONCESSÃO, POR DECISÃO 

JUDICIAL, DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À HIGIDEZ DE PESSOA 

CARENTE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 

DA RESERVA DO POSSÍVEL. 4. A MERA ALEGAÇÃO, PELO PODER 

PÚBLICO, DE INCAPACIDADE FINANCEIRA, SUSTENTADA NA TEORIA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE À CONCREÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. TJ-PI. MS. 

00003217220148180000. RECONHEÇO AINDA A LEGITIMIDADE PASSIVA 

do órgão estatal, ora réu. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREGOMIN – AFASTADA A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA PELA APELANTE - 

DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE 

(ART. 198, II , DA CF ) - TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA 

(ARTIGO 196 DA CF ) - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDO. 

TJ-SP – AC. 69968920088260533. De um mesmo turno, reconheço a 

competência deste juízo para julgamento da presente demanda. Vejamos: 

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITANTES: 3ª 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE RIO 

BRANCO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS. 

AUTOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUSCITADO. 

PROCEDÊNCIA. 1. A Lei n. 12.153/2009 não impõe óbice à participação do 

incapaz como autor perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

prevalecendo, assim, como critérios fixadores da competência absoluta o 

valor de alçada e o interesse público. 2. Na espécie, o autor da ação, 

devidamente representado por seu curador, ingressou com ação em face 

do Estado do Acre e do Município de Rio Branco visando ao fornecimento 

de fraldas geriátricas, enquanto consectário do direito à saúde, atribuindo 

à causa o valor de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), ou seja, 

afiguram-se presentes os critérios informadores da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência 

procedente para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Encontrado em: Segunda Câmara Cível 14/12/2015 - 14/12/2015 

Conflito de competência CC 01018264620158010000 AC. Demais disso, 

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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de ação de imposição de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para que o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER – MT, forneçam de forma 

contínua o medicamento de que necessita, qual seja, “Alenia 12+400MCG, 

Spiriva Resprimat 2,5MCG, Brometo de Tiotrópio 2,5MCG, Aerodini 

100MCG, Prednisona 20MG, além do uso temporário dos remédios 

Prednisona 20MG, 10 cápsulas por 05 dias, Levofloxacino 500MG, 07 

cápsulas por 07 dias, Formoterol 12 MCG/Budesonida 400MCG, por três 

meses”, uma vez que os próprios são essenciais ao tratamento de sua 

patologia, conforme receituário médico ancorado aos autos, sob pena de 

bloqueio judicial”, conforme LAUDO e PRESCRIÇÃO MÉDICA acostados 

aos autos pela parte autora. A liminar foi deferida (ID 10568232), para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem os medicamentos de que a parte AUTORA 

necessita, no prazo máximo de 15 dias os medicamentos Alenia 

12+400MCG, Spiriva Resprimat 2,5MCG, Brometo de Tiotrópio 2,5MCG, 

Aerodini 100MCG, Prednisona 20MG, 10 cápsulas por 05 dias, 

Levofloxacino 500MG, 07 cápsulas por 07 dias, Formoterol 12 

MCG/Budesonida 400MCG, por três meses”, conforme indicados às p. 06, 

10, 13, 14 e 15, identificador n.° 10453214, ou outros equivalentes, 

durante perdurar o tratamento, com urgência, e demais procedimentos que 

se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte autora, 

sob pena de eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar 

efetividade à tutela jurídica de urgência concedida. Denoto que houve o 

cumprimento da liminar, eis que os medicamentos foram fornecidos por 

entidade privada (Farmácia Super Popular LTDA - EPP, CNPJ 

17.717.382/0001-71 - Id. 11407835) e alvará liberado em favor da mesma 

(Id. 13997692 e 21620445). Não obstante as teses defensórias rebatidas 

pelos órgãos réus, vislumbro que a ação merece procedência, isto porque 

o direito da parte autora encontra guarida nos artigos 6º e 196 da 

Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação." A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, bem 

como as provas acostadas a peça exordial, especificamente com 

espeque nos diversos laudo médicos e históricos detalhando a gravidade 

do problema da parte autora. É irrelevante, neste aspecto, seja o devedor 

pessoa física, jurídica, ou ente estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. O Poder Judiciário não deve compactuar com 

o proceder do Estado e Município, ora réus, frente ao entendimento 

jurisprudencial pacificado. Nesse sentido: Ementa ECA. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. SAÚDE. DIREITO DA CRIANÇA DE REALIZAR O PROCEDIMENTO 

CIRURGICO DE QUE NECESSITA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Os entes públicos têm o 

dever de fornecer gratuitamente o procedimento cirúrgico de que 

necessita a menor, cuja família não tem condições de custear. 2. Como o 

Estado e o Município foram intimados da antecipação de tutela e a 

providência determinada foi cumprida, sem que tenha sido interposto o 

recurso adequado no momento próprio, não tem o recorrente interesse em 

recorrer relativamente a essa parte da sentença. Inteligência do art. 503, 
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CPC. Recurso não conhecido. (Apelação Cível Nº 70058118696, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/02/2014) Processo AGI 

20150020006703 Orgão Julgador 3ª Turma Cível Publicação Publicado no 

DJE: 12/05/2015 . Pág.: 263 Julgamento 6 de Maio de 2015 Relator FÁTIMA 

RAFAEL Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CIRURGIA DE PRÓTESE NO QUADRIL DIREITO. PACIENTE EM 

ESTADO GRAVE. POSSIBILIDADE DE PERDA DA MOBILIDADE. DIREITO À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. 

1.Deve o Estado assegurar a todos o direito à saúde, fornecendo os 

tratamentos que seus administrados necessitam. Os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde (art. 1º, III, e art. 

6º da CF) impõem ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento 

cirúrgico em pessoa que necessita de tratamento urgente, conforme 

prescrição de médico da rede pública. 2. A antecipação dos efeitos de 

tutela, com intuito de obrigar o Distrito Federal a realizar cirurgias de 

urgência, é viável ante a satisfação dos pressupostos do art. 273 do CPC. 

3. A demora na realização do procedimento cirúrgico acarreta risco à 

saúde ao paciente, uma vez que seu quadro clínico é grave e a falta do 

tratamento adequado poderá resultar na progressão da doença e na 

perda da mobilidade das pernas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. Unânime. Ocorre que, conforme ressai, o Poder Público apresenta 

contestações genéricas, modelos padrão, sem se ater ao caso concreto, 

não dando a importância que merece o caso levado à julgamento. Ante o 

exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial para 

TORNAR DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR (id. 10568232). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 24 de janeiro de 

2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 003/2020 – CA

O Doutor Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Comodoro, no uso de suas atribuições 

legais, etc...

1. Torna pública a relação das inscrições deferidas para o Processo 

Seletivo para preenchimento de 03 (uma) vaga para estágio remunerado 

de estudantes de nível superior para a Comarca de Comodoro/MT, 

conforme disposto no Edital n.º 01/2020-CA.

 Inscrições Deferidas

Nº da Inscrição Nome do Candidato

001 Bruno Felipe Mizubutti

002 Andressa Aparecida Silva

003 Aurélio Miguel de Oliveira Fernandes

004 Douglas Camera Cardoso

005 Antonio Cezar Souza

006 Renan Amarilia Rodrigues

007 Patrícia Santana da Silva

008 Thaynara Miranda de Oliveira

009 Gabriel Felipe de Arruda Ferreira

010 Wesley Diulay da Silva

011 Rayane de Atayde Camargo

012 Alane Tawany Mota do Nascimento

013 Fábio Furtado do Nascimento

014 Bruna Fernandes da Silva

015 Lidiane Laurindo

016 Leticia dos Anjos Santos

017 Tatiane Rosa e Souza

018 Samara Aparecida Rosa dos Santos

019 Nayara Cristina Rosa de Souza

020 Lucineide Maria da Silva

021 Leila Araujo Ramos

022 Daiane Nascimento Amador

023 Carla Carolina dos Santos

024 Neide Leal Gonçalves

025 Jonas Barbosa Rodovalho

026 Eleonice Luana Heinen Araujo

027 Cleide Luiz Nunes

028 Lucas Daniel Borges Raimundo

029 Lailton da Silva Souza

030 Aiza Maria Pires de Andrade

031 Valdirene Alves Pereira

032 Nelsiane Barbosa Pereira

033 Aline de Sales Braga

034 Thaiza Rocha Campos

035 Luiz Felipe de Azevedo Ferreira

036 Emily Dafiny Simões Ramos

037 Cleonice Aparecida de Oliveira

038 Priscila de Souza Verona

039 Bianca dos Santos Salles Martins

040 Marinilse de Oliveira Silva Martins

041 João Vitor Honorato da Silva

2. Designo os servidores Flavio Violato Benteo - Gestor Geral e João 

Victor de Ladeia – Analista Judiciário, para auxiliar nos trabalhos relativos 

à aplicação da prova objetiva que se realizará no dia 02/02/2020, a partir 

das 07:00 horas, no Plenário do Júri desta Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

edital, que será afixado no lugar de costume. Eu, Flavio Violato Benteo, 

Gestor Geral, digitei.

 Comodoro, 27 de Janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002230-13.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA CRISTINA COSTA SOUZA OAB - 052.355.181-95 

(REPRESENTANTE)

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002230-13.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MAIRA CRISTINA COSTA SOUZA REQUERIDO: YAN 

GALVÃO DOS SANTOS Vistos. 1 – Primeiramente realizo a emenda da 

inicial de ofício com a finalidade de acrescer a infante Júlia Costa Santos 

no polo ativo da demanda. 2 – Processe-se em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3 – 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC. 4 – Atento às condições pessoais do alimentante e 

do alimentado, arbitro os alimentos provisórios em favor da menor no valor 

de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente, a partir da citação. Saliento 

que tal valor é o suficiente, tendo em vista que não há informações da 

renda do requerido. 5 - Determino, ainda, a realização de estudo social no 

ambiente familiar da requerente, ficando o estudo a cargo da profissional 

deste juízo, estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos autos. 

Considerando que após o transcurso do prazo o Sistema GPSem impede a 

juntada de documentos, bem como a grande demanda de estudos 

solicitados, sendo que a profissional retro mencionada atende as 

determinações desta e da Segunda Vara, o que geralmente inviabiliza a 

entrega no prazo estipulado. Desde já, com o intuito de evitar que eventual 
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atraso comprometa a juntada do estudo, DETERMINIO a Gestora Judicial 

que coloque no sistema o prazo de 120 dias. Com a juntada do respectivo 

laudo, vistas ao Ministério Público para manifestação. 6 – Designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h00min, 

com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro. 

Intimem-se as partes pessoalmente, por meio de mandado, para quem 

compareçam na referida solenidade. 7 – Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

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

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

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

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

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 8 – Ciência ao 

Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. 9 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001216-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste acerca da petição do polo passivo de id.: 

27732895.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALACRINO MARINS BARRETO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo dilação de 90 dias deferido na decisão de 

id.: 21585226. Destarte, considerando o disposto no artigo 203 § 4º do 

CPC e o artigo 6º da portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para 

que se manifeste nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 5211-03.2017.811.0046

 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, 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA, JULYANA NATALLY 

TORQUATO EIRELI - ME, JULYANA NATALLY TORQUATO, LÚCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 6217/B, LIGIMARI GUELSI - OAB:OAB/MT 12.582/O, 

ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O, Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16.466/MT, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Vistos em substituição.

De proêmio, homologo a desistência da oitiva das testemunhas, conforme 

requerido pelas partes.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de carta de preposição.

Tendo em vista que as demais testemunhas serão ouvidas por meio de 

carta precatória, aguarde-se a devolução de todas as missivas, 

devidamente cumpridas.

Após, vistas às partes para razões finais escritas, nos termos do § 2º, do 

art. 364, do CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTIUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100872 Nr: 1313-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR PEREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta 

na DENÚNCIA, para CONDENAR o réu WALDECIR PEREIRA VIANA, 

devidamente qualificado, como incurso nas disposições do artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro; artigos 147 e 329 do Código Penal, na forma 

do artigo 69 do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação 

do cometimento do delito previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000056-94.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DO CARMO BONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HASSAN MOHAMAD ANNAN OAB - PR33665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ CALGARO (REQUERIDO)

JOAO CARLOS CALGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000056-94.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARINA DO CARMO BONET REQUERIDO: MAURO LUIZ 

CALGARO, JOAO CARLOS CALGARO Vistos em substituição. I - 

Comunique-se o juízo deprecante acerca da distribuição da mesma, caso 

já não tenha o feito. II - Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e 

diligência do Oficial de justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias, 

caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita e se 

necessário o for. III- Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a 

presente à Comarca de origem independente de novo despacho. IV - Caso 

recolhido, encaminhem-se os autos ao distribuidor para certificação 

acerca do devido recolhimento ou sendo a parte isenta, cumpra-se, 

conforme deprecado, servindo a presente de mandado, devendo a mesma 

ser cumprida no prazo assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias 

pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT. V - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem com 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-88.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000091-88.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): ELIEZER PEREIRA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Mantenho os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIDIS MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000746-60.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): ERENIDIS MOREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. De proêmio, defiro a substituição da testemunha, 

conforme requerido. Mantenho os autos conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001244-59.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): DAIANE CRISTINA DA COSTA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60704 Nr: 2493-09.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - OAB:27312/O, LUIZ 

ALFREDO GOMES DE SEIXAS - OAB:25100/O

 (...) Isso posto, DECRETO, de ofício, a extinção da execução fiscal, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 174, do CTN combinado com o art. 

487, inciso II, CPC, em razão da ocorrência da prescrição. Deixo de 

condenar a Fazenda Pública em custas, nos termos do art. 39, da LEF, 

ficando obrigada a realizar o pagamento de eventuais despesas judiciais 

geradas no feito. P. I. CComodoro-MT, 05 de dezembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60704 Nr: 2493-09.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - OAB:27312/O, LUIZ 

ALFREDO GOMES DE SEIXAS - OAB:25100/O

 Vistos.

Trata-se de Embargos de declaração interpostos pela União contra a 

sentença carreada nos autos que julgou extinto o presente feito com 

resolução de mérito, em razão da prescrição.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, 

assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão 

ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, 

consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição 

dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num 

acórdão, numa decisão interlocutória.

 Feitas tais considerações, tenho por bem não conhecer os embargos 

declaratórios por inadequação.

O juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios deve estar limitado 

ao exame dos pressupostos genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, 

interesse de recorrer e adequação da via eleita) e extrínsecos 

(tempestividade, regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou 

extintivos do direito de recorrer).

Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do CPC, estabelece um 

pressuposto específico dos embargos de declaração, na medida em que 

impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do ponto obscuro, 

contraditório ou omisso contido na decisão hostilizada.

Não bastasse isso, verifico que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de 

embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a 

modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 
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aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados. “Não pode ser 

conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende 

substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são 

apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 

15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não 

conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895). “Os embargos de declaração 

não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

O que se percebe é que o embargante pretende seja reapreciado o mérito 

e consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por 

meio de embargos de declaração.

A jurisprudência não admite a correção de erros por meio de embargos de 

declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA 

CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO ESPECIAL QUE SEQUER 

ULTRAPASSA O CONHECIMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N.º 07/STJ. 1. Verificando que o acórdão embargado expressamente se 

manifestou sobre a questão apontada como omitida, evidencia-se a 

pretensão dos Embargantes de reformar o julgado, a qual não se coaduna 

com o objetivo da presente via dos embargos de declaração de sanar 

contradição, omissão ou obscuridade por ventura existente, não se 

prestando, portanto, para correção de eventual error in judicando. 

Precedente do STJ. 2. Não tendo a decisão que examinou o recurso 

especial sequer ultrapassado a barreira do conhecimento, em face da 

incidência da Súmula n.º 07/STJ, mostra-se descabida a alegação de 

existência de omissão na decisão ora embargada. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1139421 RS 

2009/0088631-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2010).

Isto posto, não conheço dos embargos de declaração.

Desta feita, cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33533 Nr: 1719-47.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATROL COMÉRCIO DE MADEIRAS EM 

TORAS LTDA, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, ROGÉRIO 

POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Comatrol Comércio de Madeiras em Toras Ltda e outros.

 Os executados Comatrol Comércio de Madeiras em Tora Ltda e Honorio 

Carlos Pompermaier apresentaram exceção de pré-executividade, 

requerendo seja reconhecida a ocorrência de decadência.

 É o relato do necessário.

Decido.

O vencimento dos créditos em nome dos executados se deu em 

01/01/2000, como comprovado à fl. 11 (CDA nº 20104708) sendo 

constituídos em 16/06/2010.

Compulsando aos autos, verifico a configuração do instituto da 

decadência.

Nos moldes do art. 173, do CTN, o direito da Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário extingue-se após cinco anos. Considerando que o fato 

gerador data de 2000, seguindo a regra acima exposta, tem-se que 

deveria ser efetivado seu lançamento até o ano de 2005, o que não 

ocorrera.

 Desta forma, incabível o direito de exigir o crédito tributário.

 Nesse sentido, esse é o entendimento dos tribunais superiores:

“EMENTA – EXECUÇÃO – ISS – DECADÊNCIA – ART. 173, I, CTN – 

PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO – ART. 174, I DO CTN. A 

decadência, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. Nos termos do artigo 173, I, do CTN o 

prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos contados “do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado”. (...) (RAC 1.0079.99.008950-4/001 (1) TJMG)”.

ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade e, por consequência, com fundamento no art. 173, do 

CTN, c/c art. 487, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO a presente execução 

fiscal.

Por fim, considerando que não há nos autos expedição de mandado de 

prisão, desentranhe-se o documento de fl. 73, devendo ser encartado em 

seu respectivo processo.

Desconstituam-se eventuais penhoras judiciais efetuada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40622 Nr: 1636-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGB FESTAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando o Dr. Rafael 

Sganzerla Durant, OAB/MT nº 12.208-A (Banco do Brasil), da inexistência 

de custas a pagar, tendo em vista que já foram recolhidas às fls. 242/245.

Sônia Staut Romera

Matrícula 9731

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40622 Nr: 1636-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGB FESTAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Penhora e Avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69098 Nr: 2342-72.2014.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COUROS CENTRO OESTE LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVISOR DO POSTO FISCAL JOSAFÁ 

JACOB (POSTO XII DE OUTUBRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Totino - 

OAB:RO0006338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as normas vigentes impulsiono o presente feito intimando 

as partes do retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, 

no prazo legal, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo 
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sem manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69051 Nr: 2312-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macedo e Pelissari S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA VALERIA MAGALHAES VALLE- AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS - SEFAZ- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - 

OAB:4683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as normas vigentes impulsiono o presente feito intimando 

as partes do retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, 

no prazo legal, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo 

sem manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40600 Nr: 1614-02.2012.811.0046

 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: FOKKO HEINRICH SCHIWABE, ESPÓLIO DE KARL ERICH 

JOHANNES SCHWABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 Código nº 40600

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A, interpõe contra a sentença que julgou extinto o processo e 

não fixou verba honorária de sucumbência.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença proferida, de fato, possui 

omissão, pois não houve condenação em honorários de sucumbência, não 

obstante a apresentação de peças defensivas pelo requerido.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

II, do CPC, para suprir a omissão constante na sentença embargada, 

fazendo consta o seguinte excerto:

“Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno os requerentes em 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

(arts. 85, §2º do CPC)”.

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 2585-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STADTBUS TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEOBALDO SPENGLER NETO - 

OAB:18417/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PEREIRA FERRAZ - 

OAB:3558-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsionono o presente feito intimando a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculos 

atualizados da dívida para emissão de precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121981 Nr: 2946-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTHONY BRUNO DE ARAUJO SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica o advogado, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA, OAB: 

23.071-B/MT, intimado a retirar sua certidão de honorários advocatícios, 

no valor de 03 URH/2020, referente ao trabalho desenvolvido como adv. 

dativo, nos termos da decisão proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145521 Nr: 253-66.2020.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANY FARIAS BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON FELIPE TOSTES 

CORREA - OAB:26958/B

 Fica o advogado, NILSON FELIPE TOSTES CORREA, OAB: 26958/B, 

intimado a retirar sua certidão de honorários advocatícios, no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), referente ao trabalho desempenhado como adv. 

Dativo, conforme decisão proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145532 Nr: 257-06.2020.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZAQUEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON FELIPE TOSTES 

CORREA - OAB:26958/B

 Fica o advogado, NILSON FELIPE TOSTES CORREA, OAB: 26958/B, 

intimado a retirar sua certidão de honorários advocatícios, no valor de R$ 

300,00, referente ao trabalho desempenhado como adv. Dativo, nos 

termos da decisão proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16973 Nr: 1962-64.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte exequente para manifestar no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com relação ao cálculo de fls. 193.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23848 Nr: 1274-34.2007.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMINDA NAMIR WOHLGEMUTH, ROBERTO 

CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B
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 Código 23848

Vistos.

 ROBERTO CASTELA FILHO, interpõe embargos de declaração contra a 

sentença, requerendo fixação de honorários a título de nomeação da 

defensora dativa.

 É o necessário.

Decido.

A pretensão do embargante prospera.

Analisando o feito, verifico que a sentença proferida nada declarou 

acerca dos honorários para a douta causídica que patrocinou a defesa do 

embargado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para 

ratificar a fixação de honorários advocatícios em favor da causídica Dra. 

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - OAB/MT- 12.2000, em 01 URH.

 Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30312 Nr: 1350-87.2009.811.0046

 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): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Intimar as partes para manifestar no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

a iniciar pela parte autora/exequente com relação ao cálculo de fls. 145, 

nos termos do r. despacho de fls. 144.

Sônia Staut Romera

Matrícula 9731.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9072 Nr: 18-95.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, MARIA CLAUDENIR PINHEIRO, ARILDO BORDINHÃO, 

JADSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - OAB:MT 

- 7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte exequente para promover a devolução do 

autos em razão de remessa indevida conforme Aviso de Recebimento em 

anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8176 Nr: 576-04.2002.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARGAS E CONSTANTINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando as partes do retorno dos autos para a 1ª 

Instância, bem como para que, no prazo legal, se manifestem nos 

presentes autos. Decorrido tal prazo sem manifestação, desde já informo 

que os autos serão arquivados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO QUINTILIANO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000066-41.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: CRISTIANO APARECIDO 

QUINTILIANO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-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 o disposto no Provimento n.º 001/2012/CM, de 0312.12;

 CONSIDERANDO o Ato n.º 1078/2019-DRH, de 21.08.19, de nomeação ao 

cargo efetivo de Analista Judiciária do Foro Judicial desta Comarca de 

Jaciara/MT, da Servidora Cynthia Durante Machado, matrícula n.º 41055;

RESOLVE:

ART. 1.º - Designar a Comissão de Análise de Avaliação de Desempenho 

de Estágio Probatório do Foro Judicial, assim composta:

FORO JUDICIAL:

Exma. Sra. Dra. LAURA DORILÊO CÂNDIDO - Juíza de Direito Diretora do 

Foro, CÁTIA CIRLENE BIHAIN - Gestora Geral e REGINA HELENA 

GUARACHO - Gestora Judiciária da 3.ª Vara Criminal desta Comarca.

 ART. 2.º - Dê-se ciência às Servidoras.

 Publique-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 11/2020-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 Rita de Cássia Spanev ello Alvares, 

matrícula 7812, Distribuidora PTJ, estará afastada de suas funções por 

motivo de férias regulamentares , no período de 24 de janeiro à 07 de 

fevereiro de 2020 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CLAUDINEIA FRANCA FEITOSA SILVA TAVARES, 

matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Distribuidora, no período de 24 de janeiro à 07 de fevereiro de 2020 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de janeiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CORREA (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 retro, bem como, caso não haja concordância, para no prazo legal 

Impugnar a Contestação e documentos constantes dos autos, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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 293658 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/03/2020 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001176-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIA DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

THIAGO ALEX DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 293631 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 03/03/2020 às 15hs00. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002943-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NELSON JOSE NEVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GLEUSSON ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

HERASMO MENEZES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO TREMARIN OAB - SC25487 (ADVOGADO(A))

JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG128670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

GLEIDSON ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAIDIA ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFFO MENEZES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002943-96.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

O autor comparece aos autos à ID. 28313848 informando que houve um 

equívoco da Oficiala de Justiça, uma vez que não existe residência à ser 

ocupada no imóvel denominado Fazenda Perdigão, e sim do imóvel 

denominado Fazenda Nossa Sra. Aparecida. Todavia, se extrai da missiva 

expedida à este Juízo que o bem a ser imitido é a Fazenda Perdigão. Pelo 

exposto, OFICIE-SE o juízo Deprecante para que esclareça o ocorrido a fim 

de viabilizar o correto cumprimento da missiva. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001104-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA BRITO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001104-36.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que a sentença que determinou a 

implantação do benefício foi prolatada em 17 de dezembro de 2019, sendo 

ambas as partes intimadas dela. Ocorre que a sentença concedeu o prazo 

de 60 (sessenta) dias para implantação do benefício, que não decorreu 

até a presente data, não havendo o que se falar em descumprimento da 

decisão. Ademais, verifico que a solicitação para implantação do benefício 

não se refere à estes autos. Assim, expeça-se nova solicitação para 

implantação do benefício. Às providências. Jaciara - MT, 24 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001444-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANI DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

LEANDRO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN OAB - MT0010078A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 399 de 777



MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis 

especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 24 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002799-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTHIANNA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002799-25.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente do despacho inicial, embora contido no mandado a 

finalidade de intimação do polo ativo (ID. 26988205). Assim, intime-se a 

parte autora nos termos do despacho inicial, bem como acerca da 

audiência designada à ID. 25827256, para o dia 17/02/2020 às 13hs00. 

Acerca da determinação que fixou o direito de visitas em favor do menor e 

do requerido, ressalto que a criança deverá ser entregue ao Conselho 

Tutelar, que mediará a entrega do menor ao demandado, e em caso de 

descumprimento da determinação a requerente poderá responder pelo 

crime de desobediência e demais sanções cabíveis. Defiro em favor do 

requerido a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Cumpra-se integralmente 

a decisão de ID. 25622623. Intimem-se. Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1268-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIGOZZI BIUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO/SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Em relação à irresignação da exequente às fls. 574/578 quanto à 

utilização da prova emprestada, relevante mencionar que são 

reconhecidas as vantagens da prova emprestada no processo civil, 

sendo recomendada sua utilização sempre que possível.

Considerando o grande número de ações semelhantes a presente 

tramitando contra o Estado de Mato Grosso e atendendo ainda ao 

contraditório e economia processual, não há razões para não se utilizar a 

prova emprestada.

Vale destacar, aliás, que para a utilização da prova produzida em outra 

demanda, está sendo oportunizado o contraditório nestes autos como foi 

naqueles em que originada a perícia, devendo a parte valer-se dos meios 

adequados para expressar sua irresignação, se for o caso.

 Consigne-se, também, que a utilização de prova emprestada, por si só, 

não caracteriza o fim da fase probatória, podendo a parte requerer a 

produção de outras que entender cabíveis e pertinentes, não havendo que 

se falar em cerceamento de defesa.

 Assim, a perícia contábil realizada nos autos de nº 

1002406-29.2016.8.11.003, em trâmite perante a 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis - MT, produzida para desate de 

questão controvertida comum, deverá ser utilizada como prova 

emprestada nos presentes autos, razão pela qual revogo a decisão que 

determinou a realização de prova pericial nos presentes autos (fl. 491).

Considerando que o laudo pericial já foi acostado aos autos (fls. 550/571), 

intimem-se ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se especificamente sobre a perícia realizada.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47423 Nr: 2599-16.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PEDROTTI ESTEVÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Herinque Assis Nunes - 

OAB:1903674

 Vistos, etc.

Atenta ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, reconhecendo a 

inconstitucionalidade na parte em que disciplina a atualização monetária 

das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, intime-se o exequente para apresentar 

nova planilha do cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o 

IPCA-E, mantendo os demais parâmetros inalterados.

Aportando aos autos, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

No mesmo prazo supra concedido, deverá a Autarquia Federal informar 

quais foram os percentuais utilizados para os reajustes anuais do 

benefício previdenciário concedido à exequente.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27002 Nr: 538-56.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MANOEL BENTO SOBRINHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 400 de 777



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

Procuradora Federal INSS - OAB:1662176

 Vistos etc.

Inicialmente, em relação à manifestação de fl. 312, oportuno esclarecer 

que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 278/292 foi 

devidamente analisada e rejeitada à fl. 304.

Lado outro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

realizar novo cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o 

IPCA-E, mantendo os demais parâmetros inalterados.

Após, manifestem-se as partes, em 05 dias.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54925 Nr: 3349-47.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE FRANÇA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos e examinados.

Atenta ao petitório de fl. 173, é de ver que ao executado assiste razão.

É que a Resolução 232/2016-CNJ estabelece que os honorários dos 

peritos a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de 

beneficiário da gratuidade da justiça serão fixados no valor máximo de R$ 

300,00 (trezentos reais), em caso de pericia contábil em ação proposta 

por servidor contra a União, Estado ou Município, podendo o juiz, 

tratando-se de situações excepcionais e considerando as especificidades 

do caso concreto, arbitrar honorários até o limite de cinco vezes o valor 

máximo previsto (Artigo 2º, § 4º).

Assim, considerando que o valor proposto a título de honorários periciais 

excede o valor máximo estipulado na Resolução 232/2016-CNJ, reduzo os 

honorários arbitrados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativo a 

05 vezes o valor máximo previsto.

Justifico o arbitramento dos honorários no referido patamar, tendo em 

vista a complexidade da matéria, bem como em razão do grau de zelo e 

dedicação da empresa nomeada, que não possui domicílio profissional 

nesta comarca.

Assim, intime-se a empresa nomeada para que informe, no prazo de 15 

dias, se aceita a nomeação nos termos aqui expostos.

Caso concorde, deverá informar a Serventia, por petição escrita, da data 

e local da realização da prova pericial, devendo a secretaria dar ciência 

às partes através de seus procuradores, pelo meio mais célere possível 

(NCPC, Art. 474), devendo ser dado integral cumprimento ao contido na 

decisão de fl. 146.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101603 Nr: 6874-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SOUZA ARANDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 120-45.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MOTA PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 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 requerida, para no prazo legal, se manifestar acerca do 

desarquivamento dos autos, estando os mesmos à disposição nesta 

Secretaria pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que serão 

remetidos novamente ao arquivo caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 122-64.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cauê Tauan de Souza Yaegashi 

- OAB:357.590 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente, formulado à fl. 206-v°, para que 

seja procedida à consulta sistêmica por meio do sistema INFOJUD, a fim de 

se localizar bens de propriedade do executado.

Tendo em vista a pesquisa extrajudicial realizada pela exequente às fls. 

210-vº, defiro a busca de bens da parte executada: TRANSPORTADORA 

HALLEY LTDA (CNPJ nº. 33.681.701/0001-92), junto ao sistema INFOJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações dos executados via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Em caso negativo, diga o exequente, no mesmo prazo, em termos de 

prosseguimento.

Por fim, quanto ao pedido de buscas via CNSEG, informo que este Juízo 

não possui acesso ao referido sistema, impossibilitando, assim, a 

realização da diligência.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1108 Nr: 121-26.1997.811.0010

 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 SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de dilação de prazo requerido à fl. 268, haja vista que o 

exequente foi intimado em 24/09/2019 para se manifestar acerca do auto 

de avaliação, porém não o fez.

Todavia, ante a alegação do executado de que alguns dos imóveis 

penhorados não lhe pertence mais (fls. 244/256), manifeste-se o 

exequente, em 15 dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46693 Nr: 1744-37.2011.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, INGRID GABRIELA DA SILVA - OAB:24610/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, CPC, 

HOMOLOGO por sentença, o aditivo sobre o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Desta forma, 

desconstituo a penhora gravada na matrícula nº. 1.300, do CRI de 

Sinop/MT, devendo ser expedido o competente mandado.Ato contínuo, 

expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.299 no Município de 

Sinop/MT), cabendo ao executado o respectivo registro.Lado outro, 

indefiro o pedido de expedição de oficio ao cartório para baixa na 

hipoteca, vez que referido procedimento é ônus do banco credor.Quanto 

ao pedido de suspensão até 2027, indefiro, até porque a execução está 

garantida pela penhora, assim como a exequente pode requerer o 

desarquivamento e peticionar informando a eventual notícia de 

descumprimento do acordo celebrado.Após o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações devidas e arquivem-se, com as baixas e 

anotações devidas.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara/MT, 21 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3819 Nr: 7-34.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

No que se refere à impugnação ao auto de avaliação apresentado pelo 

exequente (fls. 311/312), manifeste-se o Sr. Oficial de Justiça, no prazo 

de 15 dias.

Lado outro, em relação à informação quanto ao falecimento da executada 

Maria Josepha Peres Bett, deverá a parte exequente, no prazo de 30 

(trinta) dias, juntar aos autos a certidão de óbito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 318-39.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MORAES FEITOSA, FRANCYS EDUARDO 

MORAES FEITOSA, VANESSA DE MOARES FEITOSA, ADRIANE DE 

MORAES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DOS SANTOS, ESPOLIO DE AGILIO DE 

OLIVEIRA, VERA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS, ALZIRA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA, ALMIRA BATISTA DAROLT, ALBERTINA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, ADAIR DE OLIVEIRA, ADELMO DE OLIVEIRA, AGILIA 

TEREZINHA DE OLIVEIRA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, ADEMIR DE 

OLIVEIRA, ALBA DE OLIVEIRA, AMELIA DE OLIVEIRA CHIEIRAMONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - 

OAB:12.853-B/MT

 Vistos etc.

Atenta ao petitório de fls. 720/721, oportuno dizer que de fato os 

exequentes são beneficiários da justiça gratuita, conforme se verifica à fl. 

17.

E, nos termos do artigo 98, §1º, IX, do CPC, o benefício da assistência 

judiciária gratuita concedida, se estende aos serviços extrajudiciais a 

serem praticados nos autos onde o benefício foi concedido, vejamos:

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.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 

da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial 

necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo 

judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Jaciara/MT para que efetue a averbação da penhora deferida nos 

presentes autos, às margens das matriculas n°. R/2.303 e R/9.476, 

atentando-se ao fato de que o autor é beneficiário da justiça gratuita, 

estando isento ao pagamento dos emolumentos correspondentes aos atos 

a serem praticados.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 717/178, 

especificamente quanto à avaliação dos imóveis, intimando-se as partes 

envolvidas no litígio, devendo ainda, o Oficial de Justiça certificar se em 

algum dos imóveis encontra-se residindo alguém denominado como 

Isidório, suposto comprador daqueles bens para que, a partir da ciência da 

constrição, passe a correr prazo para eventual embargos de terceiros.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 2420-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 
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IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização das 

partes executadas, defiro o pedido à fls. 165, para determinar a citação 

por Edital de Selma Priscila Bezerra da Silva, com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, não comparecendo a executada nos autos, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial do executado, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo esta ser 

intimada após os atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 241-54.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDPAL, JAAP, EJS, VEWB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLON ROCHA CARAPIÁ - 

OAB:24446, IDERON ROCHA CARAPIÁ FILHO - OAB:24446, MARIA 

JULIA VICARI ALVES - OAB:229.136/SP, PAULO ROBERTO NOVAES DE 

OLIVEIRA - OAB:123700SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Atenta ao petitório de fls. 259/260, considerando a existência do sistema 

cruzado de informações, determino a expedição de ofício à Receita 

Federal para que informe se eventualmente consta em seus bancos de 

dados a fonte pagadora dos valores declaradamente recebidos pelos 

executados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER 

WESZ BIRCK e EVERTON JORGE SCHINOCA.

Lado outro, indefiro a inclusão da empresa Rawell Química-EIRELI no polo 

passivo da presente demanda, vez que eventual responsabilidade da 

referida pessoa jurídica deve ser verificada por meio de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Aportando aos autos a resposta da Receita Federal, manifeste-se o 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47141 Nr: 2248-43.2011.811.0010

 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: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - OAB:3.587, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:6479-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada retro pela parte autora, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar as partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias sucessivos, apresentarem memoriais escritos, conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105151 Nr: 8712-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcelide Peruzzo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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 acerca da implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23746 Nr: 2682-71.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM, FRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLOM ROCHA CARAPIÁ 

FILHO - OAB:24446/O, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 5335-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Conforme declaração acostada pela exequente, o INSS deixou de 

implantar o benefício previdenciário concedido, embora devidamente 

oficiado.

Assim, considerando a manifestação do exequente, determino que seja 

expedida carta precatória para nova intimação da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Cuiabá, por meio de seu responsável, para que proceda a 

implantação do benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

improrrogável de 30 dias, devendo ser encaminhado juntamente com 

documentos pessoais da parte autora, e com cópia da sentença e 

eventuais acórdãos.

Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa diária 

arbitrada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

No cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos 

autos quem é a pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável, caso haja 

descumprimento.

Decorrido o prazo, havendo comunicação do descumprimento, extraia-se 

cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público Federal para 

apuração do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86 Nr: 10-23.1989.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca da Penhora realizada por Termo nos autos, bem como 

sobre a Avaliação retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45526 Nr: 420-12.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO, ALCINDO JORGE 

SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, PRISCILA MARIA DE 

BRITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, INGRID GABRIELA DA SILVA - OAB:24610/O

 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 interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Sinop - MT, para desconstituição da Penhora gravada 

na matrícula n.º 1.300 do CRI de Sinop - MT, providenciando sua 

distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, 

etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, à 

parte interessada para providenciar o registro da Penhora realizada por 

Termo nos autos do imóvel matricula n.º 1.299 do CRI de Sinop - MT, tudo 

nos termos da detemrinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35042 Nr: 2583-96.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO, MOISES 

GUIMARÃES PINTO, ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GABRIELA DA SILVA - 

OAB:24610/O

 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 interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Sinop - MT, para desconstituição da Penhora gravada 

na matrícula n.º 1.300 do CRI de Sinop - MT, providenciando sua 

distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, 

etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, à 

parte interessada para providenciar o registro da Penhora realizada por 

Termo nos autos do imóvel matricula n.º 1.299 do CRI de Sinop - MT, tudo 

nos termos da detemrinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

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

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 795-03.2017.811.0010

 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): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 2818-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/O

 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 interessada acerca do desarquivamento dos autos, estando os 

mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que 

serão novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 8455-48.2017.811.0010

 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: RILDO MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PAULO SIMÕES 

NASSER - OAB:25487

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003423-74.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, assim como foi 

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

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar 80.337,21 sacas de 60 kg de soja com as características 

discriminadas no título executivo, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, nos termos dos Arts. 806 §1° e 2°, e 827 Caput do 

NCPC. Em caso de descumprimento da obrigação, desde já arbitro multa 

diária de R$ 1000,00 (mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). O MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação do executado e a segunda com o objetivo de promover 

a busca e apreensão do bem, caso não seja depositado no prazo legal de 

15 (quinze) dias. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente a busca e 

apreensão do bem, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A constrição recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo, no 

entanto, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso 

de integral cumprimento da obrigação no prazo de quinze (15) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão e, ainda, será 

lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, 

prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o 

ressarcimento de prejuízos, se houver, nos termos do artigo 807 do CPC. 

Para o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC. Desde já, determino que o 

exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001079-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AURES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença intentado pelo 

exequente contra o INSS. Remetidos os autos à contadoria do Juízo, 

aportaram os cálculos no id. 27810696. Instados a se manifestarem, tanto 

o exequente (id. 28239979), quanto o executado (id. ), concordaram com 

os cálculos apresentados pugnando por sua homologação e consequente 

expedição da RPV. Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo 

Juízo no id. 27810696. Proceda-se o cumprimento da Requisição de 

Pequeno Valor-RPV/Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme requerido. Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do 

cálculo, tendo em vista que quando da requisição de pequeno valor, o 

Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos 

desde a última atualização até a data da transferência dos valores, 

afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária. Após, expedida a RPV/Precatório e, juntada 

aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria 

PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores 

devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários 

para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados. 

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000107-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - 041.126.751-51 (REPRESENTANTE)

CRAUDILEIA SILVA ANDRADE OAB - 055.989.161-00 (REPRESENTANTE)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. J. (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 293970 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/03/2020 às 14hs00. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000107-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - 041.126.751-51 (REPRESENTANTE)

CRAUDILEIA SILVA ANDRADE OAB - 055.989.161-00 (REPRESENTANTE)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. J. (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 293970 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/03/2020 às 14hs00. 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: 1002298-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FERREIRA DE JESUS (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, nesta data procedo intimação para as partes 

manifestem acerca do laudo pericial dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001892-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA DOURADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 22907873 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: 1001716-71.2019.8.11.0010

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 22460971 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: 1002915-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEZ JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 26832757 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: 1003346-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Autos nº 1003346-65.2019.811.0010 Requerente: Manoel Dias de Oliveira 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos, etc. Trata-se 

de ação de aposentadoria por idade proposta por Manoel Dias de Oliveira 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

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

inicial. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 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. Cite-se, com vistas dos autos, a parte requerida para responder 

à presente demanda, querendo, no prazo legal, que será contado em 

dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de Processo Civil. 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Lisboa para Jaciara-MT, 24 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001920-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE ALMEIDA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

RAMON DE ALMEIDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001920-18.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: CCLAA - 

SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: RAMON DE ALMEIDA PEREIRA 

– ME e RAMON DE ALMEIDA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação 

monitória proposta por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento 

Vale do Cerrado em desfavor de Ramon de Almeida Pereira – ME, 

qualificados nos autos. Depreende-se dos autos que as partes 

celebraram acordo, bem como requereram a suspensão do feito, 

conforme Id. 27416185. Deste modo, homologo o acordo entabulado entre 

as partes (Id. 27416190), para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, ficando, por consequência, suspensa a execução, nos termos do 

art. 922 do CPC, até o cumprimento do acordo. Findo esse prazo, intime-se 

o autor para manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas 

aos requeridos. Caso o exequente informe o descumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso, conforme aduz o art. 922, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios 

serão arbitrados quando da prolação da sentença extintiva. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20815 Nr: 2413-66.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves dos Santos - 

OAB:9698-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço a intimação da parte exequente , para no 

prazo de 05 (cinco) dias , manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46249 Nr: 1251-60.2011.811.0010

 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: ROGGER BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA O SCATIGNA - 

OAB:12090-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 869,00, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls.93/97. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 434,50 e o valor da taxa judiciária de R$ 434,50. 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 
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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.: 37 Nr: 108-27.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ REGINALDO 

MARTINS - OAB:MS 978 e 2430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 96,70, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls.110/111. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 96,70. 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.: 5306 Nr: 906-17.1999.811.0010

 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): EDILEUZA SALVIANO SILVA-ME, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA NETO, JOZIAS MELO DE ALMEIDA, EDILEUZA 

SALVIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 120,04, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls.115/116. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 120,04. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15848 Nr: 307-68.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON VICENTE ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA LEOCADIO MARTINS, ANTONIO 

MARTINS ORTEGA, VALDEIR VICENTE ORTEGA, DEVANIR VICENTE 

ORTEGA, ESPERANZA ROCCA ORTEGA, SILVIA ORTEGA, ADRIANA 

ORTEGA, NILZETE VICENTE ORTEGA, DIRCE VICENTE ORTEGA, SANTA 

VICENTE ORTEGA, ROBERTO CARLOS, ANDIARA LEOCÁDIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMILSON VICENTE ORTEGA - 

OAB:3.989-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMILSON VICENTE ORTEGA 

- OAB:3.989-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT, 

RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT

 CERTIFICO que foi incluso EDIMILSON VICENTE ORTEGA como 

inventariante, motivo pelo qual, nesta data o mesmo fica INTIMADO para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se acerca da petição de 

fls.140/141, conforme decisão de fls.142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378 Nr: 48-54.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

ELDORADO, FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMÕES, JOSÉ DE LIMA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, ALBERTO DE AQUINO - OAB:2678/MT, CRISTIANE 

CASTILHO RIBEIRO - OAB:5377, EDIMAR LUIZ DA SILVA - 

OAB:14723/DF, IRIS MARIMON - OAB:MT 3.434, MICHELINE ZANCHET 

MIOTTO - OAB:5754-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

ROSÂNGELA DE SOUZA RAIMUNDO - OAB:11.242-DF, VALDIR 

SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTÔNIO 

GUANAES SIMÕES - OAB:1.268-A

 Certifico que, embora a Parte Exequente fosse devidamente intimado, via 

DJE, sobre o contido no r.despacho de fls.174, quedou-se inerte até a 

presente data, motivo pelo qual expeço Carta de Intimação pessoal ao 

Representante do Banco Exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9644 Nr: 222-87.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DOS ANJOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB:PE/4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Requerente para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.577,10, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls.0106. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 788,55 e o valor da taxa judiciária de R$ 788,55. 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 3450-26.2009.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista pedido de desarquivamento trazido às fls.132 dos autos, 

bem como, carga efetuada no sistema, sem qualquer providência do 

peticionante, nesta data abro vistas ao representante (Defensoria 

Pública), para que no prazo de 10(dez) dias, querendo, requeira o que 

entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003299-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO DI LORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1003299-91.2019.811.0010 Requerente: Ferdinando Di Loreto 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. Trata-se 

de ação de aposentadoria por idade mista/híbrida proposta por Ferdinando 

Di Loreto em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 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. Cite-se, com vistas dos autos, a parte 

requerida para responder à presente demanda, querendo, no prazo legal, 

que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de 

Processo Civil. 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. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 24 de fevereiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000139-24.2020.8.11.0010 Requerente: Luzia 

Faustina Nogueira Representante: Aparecida Faustino Rodrigues da Silva 

Requerida: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico LTDA 

Vistos, etc. LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA, idosa, aposentada, incapaz 

devido ser portadora de doença neurodegenerativa (Alzheimer) e outras, 

representada por sua filha, APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA 

SILVA, ajuizou a presente ação cominatória de obrigação de fazer com 

indenização por danos morais e tutela de urgência em desfavor da 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. 

Sustenta a representante da idosa que sua genitora mantém vínculo 

contratual de assistência de saúde com a ré há aproximadamente 30 

(trinta) anos, conforme comprovante de pagamento e carteira de convênio 

colacionada aos autos. Narra que há aproximadamente 6 (seis) anos sua 

genitora foi acometida por Alzheimer, doença neurodegenerativa, de modo 

que desde o diagnóstico iniciou o tratamento, todavia, devido ao avanço 

da idade, a autora sofreu graves pioras em seu quatro clínico. Relata que 

além da doença de Alzheimer a idosa é cardiopata, faz uso de 

marcapasso, é acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com vários 

históricos corriqueiros de acidente vascular encefálico de repetição, 

atualmente encontra-se acamada com atrofia nas mãos e pés, se 

alimentando e sendo medicada através de sonda naso-enteral, 

necessitando de cuidados contínuos de profissionais específicos e 

capacitados de equipe multidisciplinar, encontrando-se totalmente 

dependente para as atividades da vida diária. Alega que devido aos 

inúmeros retornos às unidades hospitalares, foi solicitado, por médico 

devidamente capacitado, assistência domiciliar por Home Care. Todavia, 

após a indicação médica para tratamento de HOME CARE, a requerida 

negou atendimento, sob o argumento de que o plano da idosa não possui 

cobertura contratual para este tipo de serviço, tendo oferecido a idosa 

serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e visita quinzenal de 

um enfermeiro, contudo, com a coparticipação em 30% da beneficiária, 

conforme documento colacionado aos autos. Aduz que os familiares não 

estão conseguindo suportar os gastos despendidos com o tratamento da 

idosa. Assim, diante da atitude arbitrária da requerida, pleiteia a autora, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado, imediatamente, que a ré 

preste o serviço HOME CARE. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 

Recebo a inicial com seus documentos e passo a apreciação da tutela de 

urgência reivindicada. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos 

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

resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido 

artigo. Por outro lado, se tratando de relação de consumo, extrai-se do art. 

84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor que o juiz poderá conceder 

a tutela específica da obrigação liminarmente ou determinar providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde 

que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios: 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, entendo que o pedido de tutela de urgência merece 

acolhimento. A espécie traz elementos que, a princípio, autorizam 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Há nos autos documento que 

comprova a negativa da requerida no fornecimento do tratamento prescrito 

pelo médico (id. 28354452). Da análise dos autos verifica-se tratar-se de 

paciente idosa, com 86 anos, portadora de Alzheimer, cardiopata, possui 

marcapasso, é acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com 

históricos de acidente vascular encefálico e outras intercorrências 

patológicas, que a impossibilitam de andar, se alimentar, com indicação de 

implantação de assistência domiciliar 24 horas por profissionais 

capacitados. A justificativa apresentada pela requerida não tem o condão 

de eximi-la da responsabilidade, uma vez que ainda que o serviço de 

tratamento domiciliar não conste expressamente do rol de coberturas do 

contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a operadora é 

obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar 

contratualmente prevista. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em reiterados julgados tem se manifestado da seguinte forma, in 

verbis: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – 

DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE 

COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1º, 

INCISO II, DO CDC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA 

DE DEVER REPARATÓRIO – DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – 

1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – 

PREJUDICADO. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional 

habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a 

indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo 

a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará 
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efetiva cobertura . Registrada a necessidade de continuidade do 

tratamento em âmbito domiciliar ( home care ), é de direito o seu custeio 

pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em 

desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo 

descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a 

cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como 

alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível 

com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em 

situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). 

[...] (N.U 0000158-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). No mesmo 

sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis. 

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER.NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS 

LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. 

INTERNAÇÃO DOMICILIAR.ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA.PACIENTE 

TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR 

SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. 

MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1- [...] 5- A internação domiciliar 

(home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do 

plano de saúde. Precedentes. [...] Precedentes. 7- Em relação aos litígios 

no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano 

de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir 

danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua 

condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já 

debilitada. 8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição 

registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de 

saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o 

dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO 

PROVIDOS. (REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). Por oportuno, vale 

salientar que o tratamento a que é submetida a paciente não pode ficar a 

critério da operadora do plano de saúde, mas do médico que a 

acompanha, a quem compete indicar os medicamentos e procedimentos 

que melhor ajudam no combate da enfermidade. Nesse sentido, trilha a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

ENFERMEIRO 24 HORAS – AVALIAÇÃO CONFECCIONADA POR MÉDICO – 

NECESSIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DO PLANO DE 

SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Agravado preencheu os critérios 

autorizadores para o serviço de home care com enfermeiro 24 horas, 

através de avaliação confeccionada por um médico indicando a 

necessidade do acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017). Desta forma, resta demonstrada a 

necessidade de ser respeitado todo o tratamento prescrito pelo médico, 

quando solicitou o serviço HOME CARE, tendo em vista a possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja 

concedida liminarmente, diante do quadro clínico da autora. Diante do 

exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA reivindicada, para o fim de 

determinar que a ré autorize/custeie a prestação do serviço de HOME 

CARE à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico 

responsável pelo seu tratamento, incluindo TODOS os medicamentos, 

insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de 

30 (trinta) dias. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido 

de inversão do ônus da prova, o § 1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: § 1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90), dispõe que: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências; Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC 

ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: Súmula nº 469 do 

STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano 

de saúde. Portanto, concedo a inversão do ônus da prova, em razão da 

vulnerabilidade da autora em evidente relação de consumo. Nos termos do 

§ 3º do artigo 308 e artigo 334, ambos do CPC/15, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo a respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. Cite-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada das partes, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, CPC). A autora será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). As 

partes, em audiência, deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, § 9º, do CPC). Anote-se a prioridade na 

tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de 

Processo Civil e artigo 71 do Estatuto do Idoso. Expeça-se o necessário 

para cumprimento da medida. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. De Lisboa para Jaciara/MT, 24 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62774 Nr: 418-03.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATAN MAYCON RODRIGUES 

TEIXEIRA, Cpf: 70081252161, Rg: 2193596-3, Filiação: Nilva Rodrigues 

Neto e Fernando Manoel Rocha Teixeira, data de nascimento: 05/05/1993, 

brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), montador, Telefone 

66-9604-2167. 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 O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado JONATAN MAYCON RODRIGUES 

TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas 

previstas no artigo 155, §1º, do Código Penal. Desse modo, passo a dosar 

individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, 

do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu 

agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a 

considerar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que os três 

registros de sentenças condenatórias em seu desfavor tiveram os seus 

trânsitos em julgado para a defesa/réu após o fato que se apura nestes 

autos; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela 

qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, 

não sendo valorado a seu desfavor; quanto às consequências são 

próprias do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias do 

tipo, nada tendo a valorar; por fim, o comportamento da vítima não teve 

influência para a conduta ora sancionada.À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade 

para o crime de furto em 01 (um) ano de reclusão e multa.Não concorrem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco, causas de 

diminuição de pena.Concorre a causa de aumento do repouso noturno 
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(art. 155, §1º, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), 

passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 

multa para o crime de furto, que na ausência de outras causas de 

aumento torno-a definitiva.Tem-se que a pena de multa guarda a devida 

proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa 

com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da 

proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa 

deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade 

(STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 

15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 

em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de 

RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao 

se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo 

resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as 

penas.Logo, a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a 

seguinte:Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) 

subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) 

dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em 

abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. 

em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o 

resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima 

de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de 

multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa 

cominada no Código Penal).Para fins de melhor equacionar a expressão, 

deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em 

meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.Para facilitar o 

raciocínio, entenda-se por: Pena privativa de liberdade aplicada = 16 

meses ou 1 ano e 4 meses.Pena mínima abstratamente cominada = 12 

meses ou 1 ano.Pena máxima abstratamente cominada = 48 meses ou 4 

anos.Pena de multa a ser calculada = variável “X”Pena mínima de multa 

cominada no CP = 10 dias-multa.Pena máxima de multa cominada no CP = 

360 dias-multa.Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na 

segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de 

dias-multa proporcionalmente.Assim, transportando-se para a fórmula 

supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, temos: 16 – 

12/ 48 – 12 = X – 10 / 360 – 10.Procedendo-se a subtração da fração 

temos: 2 / 36 = X – 10 / 350.Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo 

da devida proporção tem-se: 2 x 350 = 36X – 360. Avançando-se na 

multiplicação tem-se: 700 = 36X – 360.Isolando-se a variável “X” em um 

primeiro momento tem-se: 700 + 360 = 36 X. Nota-se que o 360 estava 

com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal 

contrário ou seja, positivo (+).Isolando-se definitivamente a variável “X” e 

já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se:X = 1060/36, logo, “X” 

= 29,4444.Verifica-se que o 36 estava multiplicando a variável “X”, logo, 

passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática 

contrária, qual seja, de divisão.Portanto, guardando-se a devida proporção 

entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de 

multa será de 29 (vinte e nove) dias-multa, uma vez que devem ser 

desprezadas as frações de dia e de real (art. 11, do Código Penal).Forte 

em tais razões, fixo a pena de multa em 29 (vinte e nove) dias-multa, 

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.Fixo 

como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO, conforte artigo 33, 

§2°, “c”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, 

verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro 

anos, bem como o réu não é reincidente, já que é tecnicamente primário, 

assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, 

consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devidamente corrigido na 

data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para 

esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ e 

na prestação de serviços à comunidade. Consigno que o detalhamento 

das condições para o cumprimento das penas restritivas de direito será 

fixado em sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Ante a 

pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

fixar o quantum mínimo de indenização, em obediência ao princípio do 

contraditório, uma vez que não houve pedido neste sentido. DETERMINO a 

intimação do réu por edital.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:1)Expeça-se a guia de execução penal do 

réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela 

estatística criminal, bem como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Proceda-se ao 

recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, 

conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP;5)Procedam-se 

as demais anotações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 10 de dezembro de 2019

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 11251-80.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ofício recebido de Ji-Paraná/RO, ref.179, 

o denunciado JEFFERSON VIEIRA VIANA encontra-se preso naquela 

Comarca, portanto a audiência por videoconferencia no presídio da Mata 

Grande em Rondonópolis-MT não será realizada. Certifico mais que, foi 

enviado Ofício nesta data requerendo a devolução da CP 701721-vosso 

com o cancelamento da audiência por videoconferência para 04/03/20 às 

16h50min, tendo em vista a informação de que o denunciado encontra-se 

preso em Ji-Paraná/Ro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DANILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-54.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANDERSON 

ROBERTO RICAS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSELI 

RAQUEL RICAS POLO PASSIVO: ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000503-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CERBEROS FILMES LTDA - ME (REQUERENTE)

JACKELINE CARDOSO SCARPELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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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: 1002205-11.2019.8.11.0010

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:

LUCIENE APARECIDA RODRIGUES SOARES RIBEIRO (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. 28348402 , 

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: 1002216-40.2019.8.11.0010

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:

WALBER JUNIOR CAMPOS DA SILVA (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. 28350193 , 

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: 1003099-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA SILVA DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada nesta Secretaria, tendo em vista que a certidão de dívida já fora 

retirada, bem como para no prazo de 05 dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-86.2019.8.11.0010

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:

GERALDO VIANA ALVES (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 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: 28/04/2020 Hora: 09:50 , 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: 1001865-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (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:

ELIONALDO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 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: 28/04/2020 Hora: 10:00 , 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: 1000189-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (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:

VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 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: 28/04/2020 Hora: 10:10 , 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: 1000961-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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))
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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.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001889-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 CERTIDÃO 

DE DÍVIDA VALOR: R$ 20.557,72 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete 

reais e setenta e dois centavos) CREDOR(A): EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS, brasileiro(a), inscrita no CPF sob o nº 039.330.287-36 , 

Residente e domiciliado na Rua Potiguaras, nº 923, Apto 3, Centro, 

Jaciara/MT, CEP: 78.820-000. DEVEDOR(A): AVIANCA, pessoa jurídica, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.575.829/0001-48, Sediada na Avenida 

Washington Luis, nº 7059, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04627-006 

ORIGEM: O (a) exeqüente é credora do(a) executado(a) na importância 

líquida, certa e exigível, nos autos da ação movida pelo acima nomeado 

credor contra o devedor, também supra nomeado e qualificados, tombada 

sob o n. 1001889-32.2018.8.11.0010.– Execução de Título Judicial. 

DESPACHO: Vistos. Verifica-se que em 26 de março de 2019 foi proferido 

acórdão condenando a executada ao ressarcimento dos danos sofridos 

pelo exequente, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil).Conforme 

entendimento do STJ, tratando-se de crédito decorrente de 

responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da 

recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de 

recuperação da empresa devedora, vejamos:RECURSO ESPECIAL Nº 

1.680.406 - DF (2015/0178484-9) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO RECORRENTE: GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S/A 

ADVOGADOS: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

DF011457 LUCIMARA FERRO MELHADO E OUTRO(S) - SP176931 

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE CARLI ADVOGADOS: VERA CARLA 

NELSON CRUZ SILVEIRA E OUTRO(S) - DF019640 ALEXANDRE CÉSAR 

OSÓRIO FIRMIANO RIBEIRO - DF020713 ANDRESSA DE VASCONCELOS 

GOMES - DF039390 RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. 

EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Consoante entendimento 

desta Corte, "na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora." (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016).Assim, considerando que 

o fato é preexistente à data da recuperação judicial (24/05/2018), os 

demais atos executórios, relativos à expropriação de bens da executada, 

deverão ser praticados pelo juízo da recuperação judicial, devendo o 

credor proceder a habilitação de seu crédito junto aos autos da 

recuperação judicial.Conforme entendimento do STJ, após a aprovação do 

plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior 

homologação pelo juízo competente, as ações individuais propostas em 

face da empresa em recuperação judicial devem ser extintas, 

vejamos:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO 

EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1732178/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/09/2018, DJe 21/09/2018) Ante o exposto e, por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se certidão do crédito líquido ao exequente para fins de 

habilitação do crédito junto aos autos da recuperação judicial. Cumpridas 

as determinações acima, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara - MT, 20 de novembro de 2019. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição legal O Doutor (a) Laura 

Dorilêo Cândido, MM. Juíza de Direito, em Substituição Legal, deste Juizado 

Especial Cível de Jaciara-MT, faz saber que dos autos antes 

caracterizado, na conformidade do despacho supra transcrito, foi extraída 

a presente certidão de dívida, originada de título executivo extrajudicial, 

líquido, certo, exigível e não honrado, no valor acima consignado, nos 

termos do art. 1º, da Lei nº 9.492/97. Jaciara - MT, 24 janeiro de 2020 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juíza de Direito, em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001889-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora que a certidão 

de dívida encontra juntada no id n. 19724537 e devidamente assinada. 

Certifico ainda que procedo o arquivamento destes autos, em cumprimento 

a r. sentença com baixa na distribuição, como de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYLTON GONZAGA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-09.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CLEYLTON 

GONZAGA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000142-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA SIQUEIRA (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. 1000142-76.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCOS SOUZA 

SIQUEIRA 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MACIEL DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA PASCHOALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 28360481 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 28360481.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA CABRAL CLEMENTE (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. 1000143-61.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIDA PEREIRA 

CABRAL CLEMENTE 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: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000144-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES PEREIRA (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. 1000144-46.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ADMILSON 

ALVES PEREIRA 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

24 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: 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)

 

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: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-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: 09:00 , 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: 1000145-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA 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. 1000145-31.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JESSICA DA 

SILVA 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

24 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: 1000146-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES (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. 1000146-16.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SALES 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

08:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO TEREZA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Ofício n.º 26/2020 Jaciara - MT, 24 de 

janeiro de 2020. Processo n. 1002246-75.2019.8.11.0010 (autos de 

origem) Exequente: JACIARA CALCADOS LTDA - EPP Executado: CELIO 

TEREZA DE PAULA Senhor(a) Gerente Pelo presente, intimo a Vossa 

Senhoria acerca da penhora realizada no Veículo o FORD/FIESTA SEDAN 
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1.6 FLEX, placa NEZ 3707, Renavam 00225836343, em nome de CELIO 

TEREZA DE PAULA , portador do CPF nº. 835.905.441-04 , bem como 

solicito informações pertinentes ao termo do contrato e da quantidade das 

parcelas quitadas, conforme despacho em anexo. Pedro Flory Diniz 

Nogue i ra  Ju iz (a )  de  D i re i to  em Subs t i t u i ção  Lega l 

ILUSTRÍSSIMO(A)SENHOR(A) GERENTE ADM DE CONSORCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 

47.658.539/0001-04 Endereço: Rua Volkswagen, nº 291, Jabaquara, São 

Paulo/SP, CEP: 04.334-020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: (66) 34611656

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA 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:

ETELVINA MARIA DE JESUS SANTOS (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.28313578 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000119-33.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA 

LIMA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000108-04.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CRISTINA ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 
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que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000109-86.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ROGERIO VIEIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO HENRIQUE XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000110-71.2020.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO HENRIQUE 

XAVIER DE MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000111-56.2020.8.11.0010. REQUERENTE: EDIO MOURA DE ARRUDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 
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COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000112-41.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO VENANCIO NETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Ademais, verifica-se que os 

comprovantes de quitação apresentados não apontam, a princípio, que o 

débito pelo qual o autor foi negativado realmente foi pago, isto porque o 

vencimento desta se deu em 09/08/2017, enquanto os comprovantes 

abrangem os anos de 2018 e 2019. Assim, sob juízo de cognição sumária 

e diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste 

momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em 

situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

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:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000118-48.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA 

LIMA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que 

a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 416 de 777



– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001989-50.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANA DE OLIVEIRA SANTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação proposta por 

ANA DE OLIVEIRA SANTI, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pois bem. Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 

17 do CPC, temos, portanto, que o interesse de agir e a legitimidade ad 

causam são pressupostos processuais. No presente caso, o detentor do 

direito pleiteado é JOSE MANFIO SANTI, consumidor responsável pela 

Unidade Consumidora 6/119916-5. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 18, assim disciplina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal: DANO MORAL - 

SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a 

sua condição de consumidor da energia elétrica em que unidade 

consumidora encontra-se cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor ação visando 

indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011) Ora, analisando 

detidamente os autos, verifico a inexistência de qualquer documento que 

estabeleça relação da parte autora com o imóvel onde se localiza a 

Unidade Consumidora, objeto da presente demanda. A legislação 

estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da parte 

autora. DA TUTELA DE URGÊNCIA Dá analise dos autos, verifico que já 

houve a religação da Unidade Consumidora 6/119916-5, quando da 

concessão da tutela de urgência no id 23185035. Daí a importância do Art. 

6º, da Lei 9.099/95 que diz “O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.”. Com efeito, o débito que permanece na 

Unidade Consumidora não possui natureza propter rem, ou seja, trata-se 

de obrigação propter personam, devendo a parte ré se utilizar dos meios 

legais para a cobrança dos referidos valores do titular da citada Unidade. 

Desta forma, deve a parte ré realizar a ligação da Unidade Consumidora 

em nome da parte autora. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com fulcro no 

inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade 

ativa da parte promovente. Confirmo a tutela de urgência deferida nos 

autos, devendo a parte é realizar o cadastramento da Unidade 

Consumidora em nome da parte autora (ANA DE OLIVEIRA SANTI – CPF 

593.421.701-10) Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAEL DE MOURA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002343-75.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NAEL DE MOURA BORGES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 
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para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por NAEL DE MOURA BORGES, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito indevido, tendo em vista que se 

encontra adimplente junto a parte ré, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de possibilidade da cobrança, afirmando no mérito que o débito é devido, 

haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de possibilidade da 

cobrança arguida, na medida em que tal fundamento sequer é objeto de 

preliminar, vez que não se amolda as hipóteses previstas no art. 337, do 

CPC. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, 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. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta a cobrança 

realizada pela parte reclamada, afirmando a realização de cobrança 

indevida, intitulada de “recuperação de consumo”, que culminou com a 

inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, 

em que pese a parte reclamada tenha afirmado que se trata de cobrança 

decorrente de irregularidade no medidor de consumo da parte autora, 

verifico que esta NÃO demonstrou efetivamente a existência da suposta 

irregularidade na unidade consumidora. Incumbe a parte reclamada provar 

a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Ora, em que pese a alegação da parte reclamada de que se trata de 

recuperação de consumo, a mesma NÃO trouxe aos autos o TOI – Termo 

de Ocorrência de Inspeção, laudo de vistoria e comunicação da data de 

vistoria, afim de demonstrar suficientemente que havia irregularidade na 

unidade consumidora, ou ainda, não possibilitou a parte consumidora a 

oportunidade do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que 

preceitua o ordenamento jurídico e a Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer 

irregularidade na Unidade Consumidora da parte reclamante, sendo que 

competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova 

de suas alegações. Nessas condições, não assiste a parte ré, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL. Aliás, a parte reclamada não cumpriu com os critérios 

técnicos dos artigos 129, 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL. Logo, não se pode referendar o procedimento 

levado a efeito pela parte reclamada. Para que seja feita a cobrança do 

consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário que a parte 

reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, conforme traz 

a jurisprudência: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA 

NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-Não há falar em 

intempestividade do Recurso quando há nos autos prova de que o Agravo 

foi protocolizado dentro do prazo recursal. Na hipótese, nota-se que o 

decisum recorrido foi disponibilizado no DJE nº 10277, em 18/06/2018 

(terça-feira) e publicada no dia 19/06/2018 (quarta-feira), de modo que o 

prazo iniciou-se em 20/06/2018 (quinta-feira). Assim, considerando que 

nos dias 22/06/2018 (sexta-feira) e 02/07/2018 (segunda-feira), foi ponto 

facultativo, no âmbito deste Sodalício, o prazo recursal findou-se em 

12/07/2018 (quinta-feira), data em que o Recurso foi protocolizado, o que 

demonstra sua tempestividade. 2-Em que pese a Recorrente afirmar que a 

questão não poderia ter sido julgada monocraticamente, verifica-se que a 

matéria referente à vistoria unilateral do medidor de energia possui 

entendimento dominante nos Tribunais Superiores (RAC 70070608013, 

TJRS, RAC 71006630941, TJRS, RAC 145613/2017, TJMT e RAC 

106877/2017, TJMT), o que permite o exame monocrático. 3-Como é 

cediço, a alegação de existência de fraude no medidor só prevalece se 

lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir 

higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela 

concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 

4-In casu, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção não foi assinado pelo preposto da Recorrida, fica evidente a 

ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura de fl. 

43 (autos em apenso), calculada de forma unilateral pela Agravante, deve 

ser declarada nula e inexigível, razão pela qual não há motivos para a 

reforma da decisão combatida, eis que proferida conforme orientação 

jurisprudencial pacífica. (N.U 0063409-40.2018.8.11.0000, Ag 63409/2018, 

DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) A 

discrepância da quantidade de energia elétrica faturada com as que 

vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "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" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 
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arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

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). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação dos débitos que ensejaram 

o apontamento restritivo, a declaração de inexistência do débito é medida 

que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001106-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNE FERREIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001106-74.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: TAYNE FERREIRA SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, em 

face de TAYNE FERREIRA SOUZA, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, ante o descumprimento do acordo entabulado 

no Id. 13612515. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

não localizada a parte executada para cumprimento da obrigação imposta. 

Ademais, verifico que consta certificado nos autos dando conta de que a 

parte exequente embora intimada, conforme se infere do AR juntado no id 

25392274, não se manifestou no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, diante a 

ausência de manifestação da parte credora, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução diante a 

impossibilidade de sua continuidade. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida, referente o valor da condenação, para, querendo, a 

parte credora possa buscar futura execução caso venha a ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, 

proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000180-25.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO REQUERIDO: JOSE NILCIO DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO 

em desfavor de JOSE NILCIO DE SOUZA. Pretende a parte autora se ver 

ressarcida dos valores referentes ao cheque 000100, do Banco Sicredi, 

emitido pela parte reclamada, no valor de R$ 703,50 (setecentos e três 

reais e cinquenta centavos), com data de 14/05/2014. Em contestação a 

parte ré, em síntese, preliminar de prescrição, afirmando no mérito que o 

cheque fora devidamente cancelado, tendo em vista se tratar de cártula 

furtada, bem como a inexistência do negócio jurídico subjacente, 

pugnando ao final pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, 

haja vista que o prazo prescricional da presente ação é quinquenal. A 

parte autora apresentou como documentos da dívida um cheque, emitido 

em 14/06/2014, pré-datado para o dia 15/07/2014, ao passo que a data da 

distribuição da ação foi em 29/01/2019, ocasião em que não havia 

ultrapassado 05 (cinco) anos da data da emissão do título. A prescrição é 

o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos 

termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, o art. 332, §1º do CPC, diz que: “O 

juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”, bem como, o 

art. 487, parágrafo único, do CPC dispõe: “Ressalvada a hipótese do § 1o 

do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que 

antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”, de modo que 

se torna despicienda a manifestação das partes. O art. 206, § 3º, inciso 

VIII do CC, determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de 

haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional 

do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver 

legislação especifica, dispondo de modo diverso. Ocorre que, o cheque 

possui regulamentação específica contida na Lei n. 7.357/85, a qual 

estabelece prazos específicos de prescrição, de 06 (seis) meses para a 

pretensão executiva e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento sem 

causa, prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia em que 

se encerra o prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Logo, inaplicável 

o artigo 206, § 3º, VIII do CC. ser mero início de prova de dívida. 

Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante em 

instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no 

caso do cheque dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do 

disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código Civil, é quinquenal. Assim 

o cheque prescrito, mas que não tenha atingido cinco anos, pode ser 

cobrado por meio de reclamação com pretensão de cobrança, já que 

apesar de perder a qualidade de título de crédito, permanece como 

documento qualificado de instrumento particular representativo de dívida. 

In casu, o prazo para a cobrança, conforme o Código Civil Brasileiro, é de 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim 

dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM 

INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5°, I, 

DO CC/2002. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DA 

DATA DE EMISSÃO. PROTESTO IRREGULAR NÃO INTERROMPE A 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS TENDENTES A 

INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

QUANDO SUPERADO MAIS DE CINCO ANOS DA EMISSÃO DA CÁRTULA. 

SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, COM BASE NO 

ARTIGO 487, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009024266, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019) Assim, como a 

pretensão de cobrança foi ajuizada em 29/01/2019, percebe-se a 

inocorrência de prescrição da pretensão inicial, nos termos delineados 

acima. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. 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. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma ter 

sido dado o cheque objeto da presente ação, pela parte ré, em pagamento 

as compras realizadas junto ao seu estabelecimento . Entretanto, nos 

termos do art. 333, I do Código de Processo Civil, cabe à parte autora 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a realização 

do negócio subjacente. Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; In casu, a 

parte reclamante alega que houve a compra de alimentos junto a sua 

unidade comercial, contudo, não juntou aos autos qualquer documento que 

demonstre a referida transação. Ora, analisando detidamente os autos, 

denota-se a ausência de prova documental mínima da parte autora, vez 

que, a suposta realização do negócio jurídico sequer fora comprovada. 

Ademais, a própria parte demandada afirma na peça de resistência não ter 

realizado qualquer tipo de transação junto a parte demandante, bem como 

de que a cártula apresentada é objeto de furto, o que pode ser 

comprovado pelo motivo de devolução na alínea 20 (“cheque sustado ou 

revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em 

branco”). Outrossim, consta certificado nos autos que a parte autora não 

impugnou as alegações trazidas pela parte ré, não havendo nos autos 

qualquer prova apta a rechaçá-las. No mesmo sentido, conforme já 

delineado acima, a cártula apresentada é indício de prova da existência do 

crédito, exigindo a comprovação da existência do negócio subjacente ao 

qual se vincula, o que não restou demonstrado nos autos. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

NULIDADE DE CHEQUE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO 

E DANO MORAL. Cumpre à parte autora, a teor do que prevê o art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, tocando à parte demandada trazer a lume 

aspecto modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado em juízo. No 

caso, demonstrado que o portador do cheque tinha conhecimento do furto 

do título, indevida a sua cobrança, sendo necessária a manutenção da 

sentença. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70081313363, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 10-07-2019 Deste modo, 

rejeito os pedidos da parte reclamante, pois tenho que inexiste qualquer 

responsabilidade da parte reclamada quanto ao adimplemento do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI CASANOVA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000661-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MARLEI CASANOVA 

ALBUQUERQUE EXECUTADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Ação proposta por MARLEI 

CASANOVA ALBUQUERQUE, em face de INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. 

Analisando detidamente os autos, verifico que houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo sido adimplido 

o débito, conforme se infere da manifestação da parte exequente no id 

26001493. No caso, restando demonstrada de forma inequívoca a 

satisfação da medida pretendida pela parte exequente, a extinção do feito 

é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001784-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001784-21.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANA PACHECO LEAL 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por SILVANA PACHECO LEAL, em desfavor de TAM LINHAS 

AÉREAS S/A. Relata a parte autora que adquiriu bilhetes aéreos junto a 

parte ré, sendo que ao chegar no local de destino, constatou a 

danificação de sua bagagem, oportunidade em que imediatamente entrou 

em contato junto a parte demandada para solução, o qual não fora 

atendida, pugnando ao final pela condenação da parte reclamada em 

indenização de danos morais e materiais. Em contestação, a parte 

reclamada alega em síntese, necessidade de aplicação do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, ausência de ilícito e dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares passo a análise de mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se houve a avaria da bagagem da parte autora, quando do 

deslocamento aéreo do trecho São Paulo x Cuiabá-MT, contratado junto a 

parte ré. De início, verifico que restou incontroverso nos autos, a 

aquisição dos bilhetes aéreos realizados pela parte autora junto a parte ré, 

bem como da entrega de suas bagagens para despacho pela parte 

reclamada. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, sob a justificativa de que não consta no 

sistema interno a abertura de RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem), 

observa-se do documento de id 22649474, que houve a efetiva 

comunicação do sinistro, bem como se infere do conjunto fotográfico no id 

22649478 - Pág. 2, que as malas foram despachadas sem qualquer 

avaria. Ademais, a parte ré não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse o reparo da bagagem (mala) da parte 

autora, ou ainda, a substituição com entrega de uma nova mala ou 

devolução dos valores, passando ao largo de comprovar uma eficiente 

prestação de serviço na resolução do caso. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada não se dispôs em solucionar de maneira eficiente o problema 

apresentado pela parte autora, ora consumidor. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação da 

devolução do produto pela parte a ré, não havendo notícias nos autos 

quanto ao seu reparo ou restituição de tais valores. Nesse sentido: 

TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DESPACHADA. VARA DE PESCAR 

DANIFICADA (QUEBRADA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Configura falha na 

prestação do serviço e, por conseguinte, gera o dever de indenizar, o fato 

de o consumidor ter sua bagagem danificada, uma vez que a empresa não 

comprovou que prestou a devida assistência ao consumidor.2. Se o valor 

fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos 

análogos já julgados por esta Turma Recursal, rejeita-se a pretensão de 

majoração.3. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que 

a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar 

fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.4. A sentença que 

o pagamento do valor de R$ 199,00 à título de danos materiais (valor da 

vara), bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a 

título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos. EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 30/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) Ademais, o art. 734 do 

Código Civil prevê que o transportador responde perante o transportado, 

inclusive com relação às suas bagagens, verbis: “Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente da responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao 

transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o 

limite da indenização. Na espécie trata-se de relação de consumo onde 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor. E 

assim sendo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Outrossim, os limites 

indenizatórios do Código Brasileiro da Aeronáutica - Lei n.º 7.565/86, nos 

termos do artigo 246 e seguintes da lei, não se aplicam a partir do 

momento em que se inserir a responsabilidade decorrente de dolo ou 
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culpa, dentro da própria previsão legal do artigo 248 desse estatuto (...) 

(Grifei) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE 

PESSOAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 1. Em se 

tratando de transporte aéreo de pessoas, na linha do entendimento deste 

Colegiado, se aplica ao caso em comento o regramento contido no Código 

de Defesa do Consumidor, e não o Código Brasileiro da Aeronáutica. 

Precedente desta Câmara. 2. Não verificação de culpa exclusiva do 

consumidor a eximir a responsabilidade da ré, sob a alegação de que 

deveria ter levado os itens extraviados em sua bagagem de mão, e não os 

despachado. Em primeiro lugar, aparenta-se inviável, ou, no mínimo, muito 

complicado, transportar dois servidores de computador consigo como 

bagagem de mão. Em segundo lugar, ainda que devessem os itens ser 

transportados junto à cabine, vê-se que a companhia de aviação tinha o 

dever de informar tal circunstância ao consumidor, com o que exsurge a 

inobservância, por parte da empresa de transporte aéreo, de seus mais 

básicos deveres de informação para com aquele. Precedente deste 

Colegiado. 3. Na hipótese versada, a parte autora logrou êxito em 

comprovar os danos materiais suportados a partir do extravio definitivo de 

sua bagagem, sendo imperativa a manutenção da condenação imposta na 

sentença, bem como do quantum indenizatório, que se ateve ao valor dos 

produtos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 

70077743003, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 14-03-2019) 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Compulsando os autos, o 

demasiado atraso injustificado na resolução do reparo ou substituição da 

mala, aliado ao descaso da parte reclamada que não envidou qualquer tipo 

de esforço para solução do impasse, demonstram que a hipótese 

ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, demonstrando a 

presença dos danos morais que merecem compensação pecuniária. O 

dano moral, neste caso, decorre da frustração da expectativa de usufruir 

o produto pelo qual pagou, tendo que percorrer longa e tormentosa 

trajetória para receber o produto, tudo isto somado ao desrespeito com 

que foi tratado o consumidor. Por certo que tudo isto causa à parte 

sentimento de impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em cumprir 

obrigação contratualmente estabelecida. A parte reclamante sofreu, pois, 

lesão decorrente da frustração, da angústia, da sensação de impotência, 

em razão de necessitar do produto, posição em consonância com a 

Jurisprudência dominante. Não é apenas o ataque à honra que pode 

conduzir à reparação por danos morais, mas toda mácula aos atributos da 

personalidade, ou seja, aqueles direitos que são inerentes à pessoa. É 

também o caso de descaso, de desrespeito aos direitos do consumidor 

que adquire bens e não os recebe. Não se compreende como mero 

dissabor o fato que impede o ser humano de usar de seus direitos, 

mormente quando, por má prestação de serviço, a pessoa fica obstada de 

usufruir do adquiriu. Na fixação da indenização do dano moral vale-se o 

julgador da lógica do razoável e dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade diante do valor do produto, evitando a industrialização 

do dano moral. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte 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). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de saneamento do vício ou 

devolução dos valores, a condenação da parte ré é medida que se impõe. 

DANO MATERIAL Quanto a comprovação do dano material, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, a 

comprovação do orçamento de 02 (duas) novas malas dos modelos 

avariados (id 22649480 - Pág. 1), a fim de substituírem aquelas 

danificadas, o qual perfaz o importe de R$ 2.399,98 (dois mil, trezentos e 

noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Logo, não havendo nos 

autos notícia de substituição do produto anterior ou restituição dos valores 

pela parte ré, ônus que lhe competia, nos termos do que dispõe o art. 373, 

II, do CPC, devem tais valores serem restituídos em favor da parte 

reclamante. Assim, deve a parte ré ser compelida em restituir os valores a 

serem desembolsado pela parte autora com a aquisição de novas malas 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada na 

restituição do valor a ser desembolsado pela parte autora com a aquisição 

da nova mala, o qual perfaz o importe de R$ 2.399,98 (dois mil, trezentos e 

noventa e nove reais e noventa e oito centavos), valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

a data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ; 

2 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-47.2019.8.11.0010
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001834-47.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO LOPES CAMPOS - ME 

REQUERIDO: LISTAD COMUNICACOES LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por FABIO LOPES CAMPOS - ME, em desfavor de LISTAD 

COMUNICACOES LTDA. Relata a parte autora que firmou contrato junto a 

parte ré, referente serviços de divulgação de seu nome empresarial, 

porém, afirma que passou a sofrer cobranças indevidas, de modo que 

buscou a rescisão contratual, oportunidade em que fora solicitado os 

pagamentos de multas por rescisão contratual. Assevera que as multas 

são indevidas. Requer a declaração de nulidade do contrato firmado, bem 

como indenização de danos morais e materiais. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação, alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de impossibilidade da parte autora demandar no juizado 

especial, incompetência do juízo, impossibilidade de deferimento da justiça 

gratuita, afirmando no mérito, inexistência do dever de indenizar, ante a 

regularidade da contratação e das cobranças, pugnando pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de impossibilidade da parte autora demandar no juizado 

especial, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de 

microempresa, tendo em vista que o documento de id. 22797789 - Pág. 3, 

comprova tal enquadramento. Logo, demonstrada pela parte reclamante 

sua qualidade para demandar nesta especializada, não há qualquer óbice 

ao processamento do presente feito. No que tange a preliminar de 

incompetência do juízo, sob fundamento de cláusula de foro de eleição, 

verifico do contrato entabulado nos autos que o mesmo é de adesão, bem 

como que a cláusula ali estampada é abusiva. Ora, não vislumbro razão 

para o deslocamento da competência, consideradas as peculiaridades do 

caso concreto, notadamente o fato de que parte reclamante é 

consumidora da parte ré, de modo que aquela se encontra claramente em 

situação de hipossuficiência frente a esta, bem como o ajuizamento da 

presente ação se deu no foro de domicílio do consumidor, não impedindo o 

desenvolvimento harmônico do processo. Logo, não restando 

demonstrado qualquer prejuízo, aplicando-se a regra contida no artigo 4º, 

III, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO 

COMPETENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. Nas 

relações de consumo, o consumidor pode distribuir a ação no local do 

domicilio da parte ré, no lugar de cumprimento da obrigação, no foro de 

eleição ou mesmo onde ele reside. Ou seja, a distribuição da ação 

revisional da sede da matriz da instituição financeira não afrontando o 

princípio do juiz natural. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080585763, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 25-04-2019) 

Destarte, em que pese a pactuação de eleição de foro tenha eleito a 

comarca de São Paulo – SP, a proteção do diploma consumerista não 

impede a propositura da ação na comarca do domicílio da parte autora, 

motivo pelo qual este juízo é competente para o conhecimento e 

processamento da presente demanda. Ainda, rejeito a preliminar de 

necessidade de indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista que, nos 

termos do art. 54, da Lei 9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”, hipótese dos autos, não havendo se falar em 

deferimento ou indeferimento neste momento processual, motivo pelo qual 

se torna despicienda a análise de eventual gratuidade. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. DA 

APLICAÇÃO DO CDC Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora 

realizou a aquisição de serviços junto a parte reclamada, a fim de 

incrementar a sua atividade comercial, utilizando-os como destinatário 

final, bem como prover o sustento próprio e de sua família. Conforme já 

sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos 

especiais, é possível a ampliação do conceito de consumidor a uma 

pessoa que utilize determinado produto para fins de trabalho e não apenas 

para consumo direto. Evoluindo sobre o tema, analisando hipótese análoga 

ao presente processo, a jurisprudência do STJ, flexibilizou o entendimento 

para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, 

independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, 

aplicando assim um conceito mais amplo de consumidor, reputado como 

justo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL 

IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/06/2019, DJe 27/06/2019) Desta forma, considerando que a parte 

reclamante se utiliza dos serviços das partes reclamadas, com a 

finalidade exclusiva de realizar a consulta e inclusão do nome de seus 

clientes junto aos órgãos de proteção de crédito, tenho que aquela é 

destinatária final dos serviços contratados, devendo ser aplicadas as 

regras do códex consumerista. Nesse sentido, deve ser aplicado no 

presente caso o Código de Defesa do Consumidor. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, afirmando ainda a não incidência de multa por rescisão 

contratual. Em resumo, a questão jurídica a ser solvida através da 

presente sentença é restrita a eventual responsabilização da parte 

requerida por eventuais cobranças indevidas, seja a título de serviço ou 

de multa contratual, bem como possíveis danos causados a parte autora 

em razão dos atos praticados por aquela. DO CONTRATO Analisando 

detidamente o contrato firmado entre as partes (id 22798242), verifico que 

houve a contratação dos serviços pela parte autora, a qual se 

comprometeu em realizar o pagamento de 12 parcelas mensais, no impor 

de R$ 300,00 (trezentos reais), cada. Outrossim, verifico da cláusula 3, do 

referido contrato, que fora estabelecida multa contratual de 40% (quarenta 

por cento), sobre o valor total do contrato. Ocorre que, em se tratando de 

contrato de adesão, hipótese dos autos, o artigo 1º, IV, do Código de 

Defesa do Consumidor estabelece que “são nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
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incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Logo, tenho que não se 

mostra razoável a retenção de 40% (quarenta por cento) do valor pago 

pelo consumidor em razão da desistência do contrato, devendo ser 

mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de 

valor razoável. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso, vejamos: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FORMATURA – 

DESISTÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA 

CONTRATUAL DE 40% – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA 

ABUSIVA – MULTA EXCESSIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO 

EQUITATIVA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 1º, IV, do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Não se mostra razoável 

a retenção de 40% do valor pago pelo consumidor em razão da 

desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 

10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005698-49.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) Assim, reduzo a multa 

contratual pactuada para o importe de 10% (dez por cento), a fim de 

proporcionar equilíbrio à relação firmada entre as partes. DO DANO 

MATERIAL No que tange a reparação por danos materiais, formulada pela 

parte autora, tenho que a mesma deve ser parcialmente deferida. Em que 

pese as alegações da parte ré de que houve a cobrança dos serviços 

nos termos do contrato firmado, verifico da “Guia de Negócios 

Empresarial” trazida aos autos no id 22798242, que o valor total do 

contrato perfaz o importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), ou 

seja, 12 x R$ 300,00 (trezentos reais). Ora, eventual cobrança de multa 

rescisória, prevista em contrato (40%), seria apenas do importe de R$ 

1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais). Contudo, verifico que a 

parte demandante apresentou como pagamentos realizados em favor da 

parte demanda, os valores de: 1. R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e 

quarenta reais), realizado em 30/10/2018; 2. de R$2.000,00 (dois mil 

reais), realizado em 31/10/2018; 3. de R$ R$ 2.973,47 (dois mil novecentos 

e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), realizado em 

08/11/2018; 4. de R$ 3.268,55 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), realizado em 13/11/2018; e 5. de R$ 3.376,42 

(três mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), 

realizado em 22/11/2018. Total de R$ 13.058,44 (treze mil, cinquenta e oito 

reais e quarenta e quatro centavos). No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação de que a 

parte autora tenha realizado a contratação de outros serviços junto as 

partes reclamadas, que justificassem as cobranças em valor superior a 

multa de 40%. Ademais, as partes demandas não trouxeram nos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a origem da contratação ou de 

tais débitos, ônus que lhes incumbia. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Assim, considerando a comprovação das cobranças indevidas 

(superior aos 40% da multa prevista em contrato),no importe de R$ 

11.618,44 (onze mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro 

centavos), os respectivos pagamentos, deve a parte ré ser compelida a 

restituição da importância total de R$ 23. 236,88 (vinte e três mil, duzentos 

e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, nos termos do 

que preceitua o art. 42, p. único, do CDC. Ainda, tendo sido considerada 

abusiva a multa contratual de 40% (R$ 1.440,00) e, tendo havido sua 

redução para 10% (R$ 360,00), deve a parte reclamada restituir em favor 

da parte reclamante, de forma simples, o importe de R$ 1.080,00 (um mil e 

oitenta reais). Desta forma, deve a parte ré ser compelida ao 

ressarcimento do valor de R$ 24.316,88 (vinte e quatro mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e oito centavos). DO DANO MORAL De outro 

tanto, acerca do aventado dano moral tenho que esse NÃO se mostra 

presente. Com efeito, não se vislumbra dos elementos carreados aos 

autos a presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo 

certo que o só fato de ter experimentado a realização de cobranças, bem 

como não havendo a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na 

ordem extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da 

parte reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do 

dano moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma 

é que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. 

Anoto por oportuno, que não restou comprovado nos autos o abuso no 

direito de cobrança da parte reclamada ou inscrição indevida do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo pela 

inexistência de dano moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não houve inclusão do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Assim, o pedido 

indenizatório de danos morais deve ser indeferido. DA RESCISÃO 

CONTRATUAL Considerando o contrato estabelecido entre as partes (id 

22798242), bem como a realização do pagamento da multa rescisória pela 

parte reclamante, tenho que que a rescisão do contrato é medida de rigor. 

Assim, determino a rescisão do contrato de adesão nº 147666, devendo a 

parte ré realizar a baixa de eventuais débitos que ainda possam existir. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – determinar a rescisão do contrato de 

adesão nº 147666; 2 - condenar a parte reclamada na restituição do valor 

desembolsado pela parte autora, o qual perfaz o importe de R$ 24.316,88 

(vinte e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), 

já em dobro, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde os efetivos desembolsos e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais, nos termos da 

fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 
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deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002758-92.2018.8.11.0010. INTERESSADO: ELIZABETE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto 

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA, contra sentença proferida no presente 

feito, que move em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO. Consoante ao embargo da parte autora, pretende, 

pela via dos aclaratórios, sanar contradição da r. decisão. Em detida 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise 

dos Embargos de Declaração apresentados pela parte embargante no id 

18470287, entendo que as razões expostas nos embargos encontram 

guarida e outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração, com efeitos infringentes. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário 

retificar a decisão anteriormente proferida, vez que restou demonstrada a 

contradição, para fazer constar do dispositivo da seguinte forma: 1 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Por outro lado, 

condeno a parte reclamada à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamante, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte ré, 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo 

Civil, acolho os embargos de declaração opostos, para o fim de retificar a 

apontada contradição. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000261-71.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: PATRICK RICARDO DA ROCHA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Ação proposta por JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP, em face de PATRICK RICARDO DA ROCHA, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de 

sentença, já tendo sido adjudicado o bem da parte executada, conforme 

carta de adjudicação de id 25284542. No caso, restando demonstrada de 

forma inequívoca a satisfação da medida pretendida pela parte exequente, 

a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 

925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON TELES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000385-54.2019.8.11.0010. REQUERENTE: VALDOIR VIEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: ADMILSON TELES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Ação proposta por VALDOIR VIEIRA GONCALVES, em face de ADMILSON 

TELES DA SILVA, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

não localizado bens da parte executada para cumprimento da obrigação 

imposta. Ademais, verifico que consta nos autos a emissão de certidão de 

dívida, conforme se infere do id 23349939. Assim, diante a inexistência de 

bens passíveis de penhora e, considerando a emissão da certidão de 

dívida, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

ALINE MARCOLINA GONCALVES 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:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002332-46.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE MARCOLINA 

GONCALVES DA SILVA, EDUARDO GONCALVES XAVIER REQUERIDO: 

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME, JURANDIR DE OLIVEIRA 

MACHADO Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por ALINE 

MARCOLINA GONCALVES DA SILVA e EDUARDO GONCALVES XAVIER, 

em desfavor de JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME e JURANDIR DE 

OLIVEIRA MACHADO. Relatam as partes autoras que realizaram a 

contratação dos serviços de despachante junto as partes rés, a fim de 

realizarem a regularização de veículo, não tendo estas honrado com o 

pacto firmado entre as partes, culminando com a apreensão do bem, 

requerendo ao final indenização de danos morais e materiais. Em que pese 

as partes rés tenham comparecido em audiência, não apresentaram 

contestação, conforme se infere do documento de id 26377736. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. REVELIA Considerando que as partes promovidas foram 

regularmente citadas, comparecendo em audiência de conciliação, 

contudo, não apresentaram contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, 

considero-as como revéis. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. LIMITES DO CONFLITO A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

das partes promovidas serem revéis não implicam automaticamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Ocorre que, nada há na convicção deste juízo que justifique a 

não aplicação do dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a 

ausência de contestação e documentos aptos a contrapor os fatos 

alegados pelas partes autoras na exordial. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que as partes reclamantes 

afirmam que realizaram a contratação dos serviços das partes 

reclamadas, a fim de que fosse realizada a regularização de seu veículo, 

tendo inclusive efetuado o pagamento dos honorários e taxas. No 

presente caso, as partes reclamadas não trouxeram aos autos qualquer 

tipo de documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora ou pelo órgão 

de trânsito, que comprovasse algum impedimento no desempenho dos 

serviços contratados, passando ao largo de comprovar uma eficiente 

prestação dos serviços contratados. Assim, uma vez que as demandadas 

não produziram qualquer prova ou se manifestaram nos autos para 

defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre às partes reclamadas 

trazerem aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a efetiva prestação dos serviços contratados, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fizeram. Deste 

modo, entendo que assiste razão as partes demandantes, pois tenho que 

houve efetiva falha na prestação de serviço pelas partes demandadas, 

que sem qualquer justificativa não cumpriram o acordo firmado entre as 

partes. Analisando os autos e o conjunto probatório que o sustenta 

verifico que é incontroverso o pagamento dos serviços das partes rés e o 

não cumprimento dos mesmos, que culminou com a apreensão do veículo 

das partes autoras, tenho que restou configurada a falha na prestação do 

serviço, apta a ensejar a reparação pelos danos sofridos pelas partes 

reclamantes. Nesse sentido: Prestação de serviços – Despachante – 

Indenização por danos materiais e morais – Contratação para 

procedimento de transferência da propriedade de veículo perante a 

autoridade administrativa – Demora em iniciar o procedimento de 

transferência, que, bem por isso, não se concluiu no prazo legal – 

Autuação do consumidor em razão da transferência do veículo fora do 

prazo previsto no artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro – 

Responsabilidade da contratada pela má prestação dos serviços - Danos 

morais configurados – Indenização fixada em valor razoável e 

proporcional – Redução indevida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação 

Cível 1007052-81.2016.8.26.0127; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018) Insta 

ressaltar que a responsabilidade das partes reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Assim, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço pelas 

parte rés, o que ocasionou danos a partes autoras, devendo ser 

reparado. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais 

formulados na presente demanda deve ser acolhido uma vez que as 

partes autoras lograram êxito em demonstrar os prejuízos financeiros 

suportados em decorrência dos irresponsáveis atos praticados pelas 

partes rés, que sem qualquer justificativa não realizou a execução dos 

serviços, culminando com a apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária 

Federal. Assim, tenho que o valor efetivamente pago pelas partes 

promoventes, em decorrência dos gastos advindos com a apreensão do 

veículo, deve ser restituído em favor das mesmas, contudo, de forma 

simples, haja vista que o caso não se amolda naquele previsto no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de cobrança indevida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a revelia das partes reclamadas e 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

condenar as partes reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pelas partes reclamantes, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; 

e 2 – condenar as partes reclamadas ao pagamento do montante de R$ 

800,47 (oitocentos reais e quarenta e sete centavos), a título de danos 

materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLY GONCALVES DONAT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000194-09.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: NAYELLY GONCALVES 

DONAT EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Ação 

proposta por NAYELLY GONCALVES DONAT, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual se encontra 

em fase de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, 

verifico que houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de 

sentença, já tendo sido cumprida a obrigação, conforme se infere da 

manifestação da parte exequente no id 26336409. No caso, restando 

demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida pela 

parte exequente, a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO 

Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-21.2019.8.11.0010
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DEYSE LOHANA JERONIMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001978-21.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DEYSE LOHANA JERONIMO 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por DEYSE LOHANA 

JERONIMO PINHEIRO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito 

indevido, tendo em vista que nunca realizou qualquer contratação junto a 

parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de juntada do 

extrato original da negativação e incompetência territorial, afirmando no 

mérito que o débito é devido, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da ação. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de juntada do 

extrato original da negativação, tendo em vista o documento trazido com a 

exordial apresenta informação verossímil. No que tange a preliminar de 

incompetência territorial arguida, tenho que a mesma deve ser rejeitada, 

ante a comprovação da parte autora de que é eleitora neste município, 

demonstrando ser domiciliada nesta comarca, motivo pelo qual este juízo é 

competente para o processamento da presente ação. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, 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. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a cobrança realizada pela parte reclamada, 

afirmando a realização de cobrança indevida, que culminou com a 

inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, 

em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas e 

relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão 

probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 427 de 777



reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "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" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002225-02.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por JEFERSON 

ALVES DO NASCIMENTO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito 

indevido, tendo em vista que nunca realizou qualquer contratação junto a 

parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

prescrição, juntada do extrato original da negativação e incompetência 

territorial, afirmando no mérito que o débito é devido, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da 

ação e procedência do pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, 

tendo em vista sua inocorrência, vez que, apesar de os tribunais 

superiores terem fixado o prazo prescricional de 3 (três) anos para a 

pretensão reparatória, esta se dá no momento em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, ao passo que não constatado o 

transcurso de tal prazo, não há se falar em prescrição da pretensão 

reparatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO 

PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do 

prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 
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"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não 

trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a 

decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) No que tange a preliminar de 

juntada do extrato original da negativação, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, tendo em vista que os documentos juntados nos autos 

apresentam informações verossímeis. Ainda, tenho que deve ser rejeita a 

preliminar de incompetência territorial, vez que demonstrado através do 

comprovante de residência, que o seu titular é a genitora da parte autora, 

tendo esta última afirmado que reside com a mesma. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, 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. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a cobrança realizada pela parte reclamada, 

afirmando a realização de cobrança indevida, que culminou com a 

inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, 

em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas e 

relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão 

probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "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" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 
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pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se 

de apontamento posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Assim, diante da ausência de comprovação dos 

débitos, a declaração de inexistência dos mesmos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada 

pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002073-51.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação proposta por 

ELZO RODRIGUES GARCIA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pois bem. Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 

17 do CPC, temos, portanto, que o interesse de agir e a legitimidade ad 

causam são pressupostos processuais. No presente caso, o detentor do 

direito pleiteado é LUZENI DE SOUZA MENDES, consumidora responsável 

pela Unidade Consumidora 6/118251-8. O Código de Processo Civil, em 

seu artigo 18, assim disciplina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO 

OU INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO FORNECIDA PELO TITULAR. SENTENÇA 

QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71008704066, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-07-2019 DANO MORAL - 

SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a 

sua condição de consumidor da energia elétrica em que unidade 

consumidora encontra-se cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor ação visando 

indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011) Ora, analisando 

detidamente os autos, verifico a inexistência de qualquer documento que 

estabeleça relação da parte autora com o imóvel onde se localiza a 

Unidade Consumidora, objeto da presente demanda. A legislação 

estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da parte 

autora. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 

do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte promovente. 

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FERNANDES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002289-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ZELIA FERNANDES MATTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

proposta por ZELIA FERNANDES MATTOS, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora 
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ser usuária dos serviços da parte ré, tendo sido suspenso indevidamente 

o fornecimento de energia em sua residência, requerendo assim 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito a inexistência do 

dever de indenizar, tendo em vista que não houve a suspensão do 

fornecimento de energia, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial, sob fundamento de necessidade de 

prova pericial, na medida em que se torna desnecessária a realização de 

prova pericial, tendo em vista que os elementos produzidos nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. DA 

(DES)NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Analisando detidamente os autos, tenho pela desnecessidade de 

realização de audiência de instrução, haja vista a inexistência de qualquer 

indício de suspensão do fornecimento de energia, bem como se tratar de 

prova documental, a qual deve ser produzida pelas partes. Ademais, não 

configura cerceamento defesa o julgamento antecipado da lide quando a 

matéria posta em exame reclama unicamente provas documentais. Na 

espécie, prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual 

(d)eficiência das provas já encartadas nos autos. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste razão à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia 

em sua residência, oportunidade em que sua filha se dirigiu até a parte ré, 

a fim de solicitar a religação. In casu, a própria parte reclamante afirma 

que sua filha compareceu junto a parte reclamada para solicitar a 

religação da Unidade Consumidora, porém, não trouxe aos autos qualquer 

comprovante da suposta solicitação ou número de protocolos solicitando 

tal providência, a fim de comprovar a suposta interrupção do fornecimento 

de energia elétrica. Ademais, em que pese a alegação da parte 

demandante de que “A filha da autora pediu então que imprimissem o 

relatório das faturas, o qual foi-lhe entregue. (doc. anexo)”, não deve 

prosperar, pois o único documento com o relatório das faturas, disponível 

nos autos (id 24329969), na verdade se trata de documento extraído de 

consulta realizada junto a internet, o qual possibilita inclusive a seleção e 

cópia, tendo em vista se tratar de documento editável, ou seja, não se 

trata de documento impresso, conforme alardeado na exordial. Outrossim, 

não é crível que a parte autora ou sua filha, não teriam formas de registrar 

a suposta suspensão, seja através de fotografias, ata notarial ou outro 

meio audiovisual, bem como não há qualquer comprovação de que a 

equipe técnica da parte ré compareceu no imóvel para realizar a religação, 

oportunidade em que, novamente, a parte autora poderia registrar a 

suposta suspensão. No mesmo sentido, verifico que a parte autora juntou 

a foto de seu “padrão”, o qual se encontra ligado, conforme se infere do 

documento de id 24329971, ou seja, o próprio documento trazido dá conta 

de que não houve a suspensão. Ora, analisando detidamente os autos, 

denota-se a ausência de prova documental mínima da parte autora, vez 

que, a suposta suspensão da energia elétrica sequer conseguiu ser 

minimamente provada, bem como a parte autora sequer conseguiu 

demonstrar que tenha procurado a parte ré para o reestabelecimento da 

energia elétrica. Logo, deveria esta trazer aos autos a comprovação da 

suposta suspensão, passando ao largo de comprovar tal ocorrência. 

Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto 

aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do 

estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal 

dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida 

paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, 

ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 160)”. Outrossim, a própria parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, nos termos da exordial, demonstrando 

nitidamente que não havia provas a serem produzidas. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, através de acordo para pagamento dos débitos, 

contudo, não houve prazo para o reestabelecimento da linha telefônica, 

nos termos sugeridos pela parte autora, não havendo que se falar em 

conduta ilícita da parte ré. Corroborando: EMENTA RECURSO INOMINADO 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA 

DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À 

ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os 

elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação 

processual. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era 

titular da unidade à época dos fatos, a improcedência se impõe. Não 

havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da 

pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 8016571-81.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 06/12/2019) Inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada, indevida 

será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Confirmo a tutela de urgência, a fim de garantir a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica, ressalvada a possibilidade de 

interrupção no caso de débitos. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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EDJARD SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001651-76.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDJARD SANTOS DE LIMA 

REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por EDJARD SANTOS DE LIMA, em desfavor 

de EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A. Relata a parte autora 

que sofreu cobrança indevida, tendo em vista cobrança de passagem 

emitida erroneamente pela parte ré, a qual fora cancelada posteriormente, 

porém, sem a devida restituição dos valores, pugnando ao final por 

indenização de danos morais e materiais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que houve de fato a compra da passagem e seu 

posterior cancelamento, porém, assevera que se deu por motivo de 

desídia da parte reclamante, que não informou a data correta, nem 

observou o bilhete impresso. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, 

do CPC, salvo tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência 

de instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver 

contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente afirma ter realizado o cancelamento da passagem junto a parte 

ré, que sem qualquer justificativa não realizou a restituição dos valores. 

De início, verifico que restou incontroverso nos autos que a passagem 

objeto da presente ação, fora devidamente cancelada, sem, contudo, 

ocorrer a respectiva restituição dos valores. Assim, conforme preceitua o 

Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no 

processo como incontroversos, como ocorreu no presente. No presente 

caso, restando demonstrado a ausência de restituição dos valores, resta 

analisar a conduta praticada pela parte reclamada, a fim de aferir se a 

mesma é passível de responsabilização. Ora, acerca do aventado dano 

moral, tenho que esse NÃO se mostra presente. Com efeito, não se 

vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer 

agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter 

experimentado a realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, 

não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem 

extrapatrimonial. Ademais, verifico que a parte autora não conseguiu 

demonstrar a frustração na tentativa de resolução administrativa junto a 

parte ré, no que tange ao objeto do presente processo. É que a parte 

reclamante não trouxe qualquer protocolo de atendimento junto a parte 

reclamada, na tentativa de solução do caso, a fim de demonstrar que a 

parte ré se negou a realizar a restituição dos valores, bem como não há 

nos autos qualquer comprovação de que a parte reclamante tenha 

buscado a solução administrativa, seja através do PROCON ou site 

consumidor.gov. Assim, não havendo se falar na aplicação da teoria do 

desvio produtivo do consumidor, vez que inexiste nos autos qualquer 

comprovação de que a parte demandante tenha empreendido seu tempo 

em busca da resolução do impasse junto a ré e, objeto do presente 

processo. Ademais, as cobranças realizadas pela parte ré são de pouca 

monta, não havendo comprovação de que tenha inviabilizado a vida 

financeira da parte autora. Vale dizer que, embora a responsabilidade da 

parte reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do 

dano moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma 

é que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. 

Anoto por oportuno, que não restou comprovado nos autos o abuso no 

direito de cobrança da prestadora de serviços ou inscrição indevida do 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo 

pela inexistência de dano moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não houve inclusão do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Assim, ante a ausência 

de justa causa para a cobrança do valor pela parte ré, a declaração de 

inexistência do débito é medida que se impõe. DOS DANOS MATERIAIS No 

que toca a repetição do indébito, tenho que assiste razão a parte autora. É 

que, analisando detidamente os autos, verifico que a própria parte ré 

admite a insubsistência de justa causa para a realização da cobrança, 

momento em que confessa ter sido a passagem cancelada. Logo, tendo 

sido a passagem cancelada junto a parte reclamada, esta deveria se 

abster na realização da cobrança dos valores, vez que ciente da não 

realização da operação. Ainda, em concordância com o entendimento da 

Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução deverá ocorrer 

de foram dobrada, visto que, não havendo provas da anuência do valor 

indevidamente cobrado, os valores indevidamente pagos devem ser 
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restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO 

DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? CARTÃO DE CRÉDITO ? 

COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES ? INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVE OCORRER DE 

FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré comprovar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito pleiteado, nos moldes do artigo 373, 

inciso II, do NCPC, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não 

impugnados. Não havendo provas da adesão ao serviço indevidamente 

cobrado, os valores indevidamente pagos devem ser restituídos de forma 

dobrada. Não obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não 

comprovam o dano moral alegado, de modo que a situação não desborda 

do mero aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; 

Turma Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) 

Desta forma, deve a parte ré ser compelida a restituição da importância 

total de R$ 585,54 (quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos), já em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, p. único, do 

CDC. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da 

parte reclamante a importância de R$ 585,54 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos), já em dobro, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais, nos 

termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002031-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MABIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE DA CUNHA EUZEBIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Juara - MT 

JUÍZO DA Primeira Vara TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução Número do 

Processo: 1002031-75.2019.811.0018 PJE Espécie: Procedimento Comum 

Cível Parte Requerente: Mabia da Cunha Defensora Pública: Dra. Carolina 

Henrica Borin Giordano Zandonai Parte Requerida: Rafael Henrique da 

Cunha Euzébio Data e horário: terça-feira, 21 de Janeiro de 2020, 13:30 

horas. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Juliano Hermont Hermes da Silva 

Promotor de Justiça: Dr. Herbert Dias Ferreira Parte Requerente: Mabia da 

Cunha Defensora Pública: Dra. Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai 

Parte Requerida: Rafael Henrique da Cunha Euzébio OCORRÊNCIAS 

Declarada aberta a audiência, observadas às formalidades legais acima 

mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n° 

11.419/2006 e Provimento n. º 038/2007- CGJ. Foram advertidas acerca 

da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. Foi 

realizado o interrogatório de Rafael Euzébio. Após a entrevista, a parte 

autora e o Parquet se manifestaram pela desnecessidade de realização de 

perícia médica. DELIBERAÇÕES Pelo MMº Juiz foi dito: Diante da nomeação 

pretérita, vistas ao Curador Especial, Dr. Moacir Velozo, para apresentar 

impugnação ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

752 do CPC, devendo o d. Curador se manifestar expressamente acerca 

da dispensa de perícia médica. Com a manifestação do Curador, 

conclusos para deliberações. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Roberta Silva Rezende, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Juliano Hermont Hermes da Silva Herbert Dias Ferreira 

Promotor de Justiça Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai Defensora 

Pública Mabia da Cunha Parte Requerente Rafael Henrique da Cunha 

Euzébio Parte Requerida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001582-20.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001593-49.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001490-42.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-34.2019.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001631-61.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 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): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 4126-03.2016.811.0018

 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: MdFCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP, LdJ, WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por seu novo advogado a parte autora peticionou (ref. 63), requerendo 

citação dos requeridos por edital e após designação de audiência de 

instrução e julgamento.Em Despacho de ref. 65, foi determinada a inclusão 

do Sr. Weslen Pereira dos Santos, como litisconsórcio necessário no feito, 

eis que contam o nome do mesmo como pai na certidão de nascimento das 

menores, o qual foi cumprido, conforme ref. 69.Vieram-me os autos 

conclusos.É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.Recebo a emenda a 

inicial.Diante da inclusão do S. Weslen Pereira dos Santos, como 

litisconsórcio necessário no feito, proceda à secretaria com a citação 

deste para, responder à demanda, sob pena de revelia, no prazo legal, o 

que deverá ser devidamente certificado.Antes de deferir a citação por 

Edital, DEFIRO a consulta de endereço dos requeridos Casimiro Paulino e 

Lazarina de Jesus, junto aos sistemas conveniados ao Poder 

Judiciário.Caso se obtenha endereços distintos dos constantes dos autos 

EXPEÇA-SE o necessário para a CITAÇÃO, conforme pugnado.Em caso 

de não localização de endereço diferente dos já informados, DEFIRO o 

pedido de citação por Edital de Casimiro Paulino e Lazarina de Jesus, 

diante das tentativas infrutíferas de citação, CITE-OS por edital, nos 

termos do art. 256, II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e 

fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, o qual deverá 

ser certificado pela Gestora, sem apresentação de Contestação, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial em seu favor, razão pela qual desde já 

nomeio Douglas Marcelino Fracarolli – OAB nº 24914/O, o qual deverá ser 

cientificado desta decisão. Intime-se o defensor nomeado de seu múnus, 

cientificando-a das obrigações e restrições constantes dos itens da 

CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Depois de tudo cumprido e certificado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Após, vista a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 2301-24.2016.811.0018

 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: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que devidamente intimada a parte autora não se 

manifestou, ante o exposto promovo o autos a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73946 Nr: 3145-08.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13431-B, Marcos Vinicius Lucca Boligon - 

OAB:12099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente.

 Assim, considerando que a parte apelada apresentou as contrarrazões 

tempestivamente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

(art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 101309 Nr: 7423-81.2017.811.0018

 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: Rogerio Morais
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do recurso de apelação interposto, bem como considerando 

que a parte apelada embora devidamente intimada para apresentar 

contrarrazões, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse na 

apresentação do mesmo, conforme certificado, remetam-se os autos ao 

Tribunal Regional Federal, para apreciação, nos termos do art. 1.010, § 3º 

do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112332 Nr: 4006-86.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águida Salém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Trezze Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Souza Annes - 

OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora devidamente intimada não procedeu 

o pagamento da diligência do oficial do justiça, sempre apresentando 

comprovante de pagamento das custas da distribuição da Carta Precatória 

e não das custas do oficial de justiça para cumprimento do mandado, ante 

o exposto intimo a parte autora pela quinta vez para que promova o 

pagamento da diligência do ofícial de justiça junto o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena 

de devolução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65946 Nr: 3005-08.2014.811.0018

 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: Regina Celia Lourenço Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demerval Rodrigues Santana, Ana Gonçalves 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patricia Quessada Milan - OAB:, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928

 Código: 65946

 Vistos.

Verifica-se a pendência do requerimento de citação por edital da 

requerida, conforme de petição de fls. 331 e seguintes.

Antes de analisar o pleito, em razão do falecimento do requerido Demerval 

Rodrigues Santana, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 

313, I, §2º, I c/c art. 689, ambos do CPC, para que o autor promova a 

habilitação de quem de direito no polo passivo da demanda, no prazo de 

02 (dois) meses.

Com a habilitação, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Juara, 23 de janeiro de 2020.

Juliano Hermont Hermes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 33809 Nr: 1388-86.2009.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos, Cesar Pinto 

Junior, Jose Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Silviana Milene 

dos Santos - OAB:MT/8805

 (...) Desta forma, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIEMNTO DE 

SENTENÇA de fls. 2911/2912, pelos fundamentos acima.No mais, 

verifica-se que até o presente momento, não houve a comunicação do 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca acerca da determinação contida da r. 

Sentença de fls. 2759/2768.Assim, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório do 1º 

Ofício de Juara/MT, determinando-se a realização da adequação da 

Matrícula 5.383, conforme determinado na r. Sentença, que declarou “(...)a 

matrícula 172 do RGI de Juara como a única correta em relação à área 

nela representada, devendo a matrícula 5.383, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Juara/MT ser readequada para que seja excluída a área que 

representa a matrícula descrita acima”.Por fim, após a expedição acima 

determinada, em razão do falecimento de Demerval Rodrigues Santana, 

determino a suspensão do feito, nos termos do art. 313, I, §2º, II c/c art. 

689, ambos do CPC, para que a parte autora promova a habilitação de 

quem de direito no polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, uma vez que a petição de fls. 2914 encontra-se 

desprovida de documentação hábil.Com a habilitação, conclusos para 

deliberações.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA BRAUNA LTDA (AUTOR(A))

AGROPECUARIA BRAUNA LTDA (AUTOR(A))

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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001617-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, que 

em cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos acima 

identificado, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda 

Vara desta comarca, diligenciei-me no dia 23/01/2020, ao Hospital São 

Lucas, onde intimei o médico perito nomeado, RICARDO LEANDRO FELIPE, 

o qual aceitou cópia do mandado e exarou assinatura. Informo também que 

na mesma oportunidade o perito já designou data, horário e local para 

realização da pericia, sendo no dia 02/04/2020, às 15h00m, no hospital 

São Lucas de Juara. O referido é verdade. Alexandre Antonio de Souza 
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Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001617-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, que 

em cumprimento ao Mandado de Intimação extraído dos autos acima 

identificado, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda 

Vara desta comarca, diligenciei-me no dia 23/01/2020, ao Hospital São 

Lucas, onde intimei o médico perito nomeado, RICARDO LEANDRO FELIPE, 

o qual aceitou cópia do mandado e exarou assinatura. Informo também que 

na mesma oportunidade o perito já designou data, horário e local para 

realização da pericia, sendo no dia 02/04/2020, às 15h00m, no hospital 

São Lucas de Juara. O referido é verdade. Alexandre Antonio de Souza 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001946-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO Certifico que o medico perito designou a data de 02.04.2020, às 

14h30hs, no Hospital São Lucas para realização da pericia Juara MT 

20.04.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001941-67.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MELO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que o medico perito designou a data de 02.04.2020, às 

14:30. no Hospital São Lucas para realização da pericia Juara MT 

24.01.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70752 Nr: 1663-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos do Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligência, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-55.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENA SOSA CHAVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000103-55.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ENA SOSA 

CHAVEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDAMIR MACEDO DE 

PAIVA, JORGE BALBINO DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 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: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 17/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 

24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74372 Nr: 3370-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bento Tome Junior, Pablo 

Alessandro Trindade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS BENTO TOME 

JUNIOR, Cpf: 02132221162, Rg: 1921002-7, Filiação: Ivani de Oliveira Tome 

e Antonio Carlos Bento Tome, data de nascimento: 18/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Piracicaba-SP, solteiro(a), mecânico de carro, 

Telefone 9695-2427 e atualmente em local incerto e não sabido PABLO 

ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA, Filiação: Aparecida Trindade dos 

Santos e Luis Leite da Silva, data de nascimento: 08/03/1996, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9645-3710. 

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. Intimar os réus da sentença.

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o 

acusado PABLO ALESSANDRO TRINTADE DA SILVA, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do 

Código Penal, bem como para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao 

acusado ANTÔNIO CARLOS BENTO TOMÉ JÚNIOR, vulgo “JUNIOR”, já 

qualificado nos autos, para o delito previsto no artigo 349 do Código Penal 

e, consequentemente, EXTINGUIR A SUA PUNIBILIDADE, em face da 

prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV do 

Código Penal.DOSIMETRIA DA PENAACUSADO PABLO ALESSANDRO - 

RECEPTAÇÃOQuanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade 

da conduta. Antecedentes criminais imaculados, eis que o acusado não 

possui condenação transitada em julgado à época dos fatos. Quanto à 

conduta social, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além dos 

delitos perpetrados. No tocante à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de qualquer desvio, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Os 

motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias e as 

consequências não extrapolam o tipo penal. A vítima em nada contribuiu 

para a prática delitiva.Tendo em vista a inexistência de circunstâncias 

desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Presente a atenuante prevista no art. 65, inciso I do Código 

Penal, qual seja, a menoridade do acusado à época dos fatos. Todavia, 

uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir a quem do 
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mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorá-la, conforme dispõe 

a súmula 231 do STJ.Inexistem agravantes.Ante a ausência de quaisquer 

causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Considerando a pena aplicada, 

fixo como regime inicial o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” 

do Código Penal.DETERMINAÇÕES FINAISTendo em conta o que dispõe o 

art. 77, III do Código Penal, vislumbra-se que réu Pablo preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, 

§ 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa, que deve ser aplicada pelo 

juiz das execuções penais.Por fim, concedo ao acusado Pablo o direito de 

apelar em liberdade, ante o regime de pena aplicado, bem como por 

inexistir as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.Condeno o réu Pablo em custas processuais, nos termos 

do artigo 804 do Código de Processo Penal.Certificado que for o trânsito 

em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório 

Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se em definitivo.Por fim, nos termos do art. 

337 do CPP, determino a restituição da fiança paga pelo acusado Antônio 

Carlos, porquanto extinta a sua punibilidade em face da prescrição.Ciência 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Juara-MT, 10 de dezembro de 2019.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 23 de janeiro de 2020

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/2020/DF

O Excelentíssimo Doutor Vagner Dupim Dias, Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Juína/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando 

o disposto no Provimento 19/2014/CM, de 02/07/2014, torna público, para 

ciência dos interessados, a Reabertura de Processo Seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas atuar na área de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo Ill.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelo 

magistrado Vagner Dupim Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro e pelas 

servidoras Solange Ferreira dos Santos Oliveira, Gestora Geral, matrícula 

6297, Marcio José Felber, Gestor Administrativo II, matrícula 24587 e 

Cassia Inês dos Santos, Gestora Administrativa III, matrícula 6288, sob a 

presidência do primeiro.

 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 FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço Praça 

dos Três Poderes, nº 421 N, centro, Juína-MT, a partir das 12 horas do dia 

27/01/2020 até as 19 horas do dia 31/01/2020, considerando-se como 

extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. 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 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, de que trata 

o Provimento 19/2014 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, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia (CREFITO);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, no ato da inscrição, no Protocolo Geral da Comarca Juína/MT.

I - cópia da Carteira de Identidade, (atualizado conforme Lei n. 

13.726/2018);

II – cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), (atualizado conforme Lei n. 

13.726/2018);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia do diploma de curso superior;

 V - cópia dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 

cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital, (atualizado conforme Lei 

n. 13.726/2018);

 VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional de Fisioterapia;

 VII - atestado de sanidade física e mental;

 VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas no Provimento 19/2014/CM (Anexo I);

 IX - declaração de parentesco (Anexo II);

 X - duas fotografias 3x4 recentes.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Juína Estado de Mato Grosso, sendo a 

nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem a 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 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 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) A 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.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 
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440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. 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, no sendo aceitas reivindicações posteriores nesse sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

19/2014/CM.

7.DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça nos termos do Provimento 19/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico — MT n.° 9.323, de 02/07/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

Juína/MT, 23 de janeiro de 2020

 Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito e 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

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000064-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RECIERE ANTONIO PEREIRA OAB - PR53496 (ADVOGADO(A))

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. E. F. V. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n.: 1000064-08.2018.8.11.0025 Embargante: Maria 

Eduarda Faustino Vani Embargado: Jackson Selvino Vani VISTOS, etc. 

Embargos de declaração vertidos contra sentença que julgou parcialmente 

procedente a pretensão verbalizada na ação de alimentos movida pela 

embargante em face de seu genitor, porque, segundo a recorrente teria o 

juízo deixado de se manifestar, de forma expressa, sobre os motivos da 

redução da pensão fixada provisoriamente, deixando de considerar “os 

rendimentos reconhecidamente comprovados do requerido”. Aduz, ainda, 

que apesar de não existir essa informação nos autos, a renda mensal 

considerada pelo juízo (R$ 1.556,24), sofreu considerável modificação, 

porque ele assumiu função de confiança na municipalidade onde presta 

serviços públicos, deixando de exercer o cargo de “operador de máquina” 

para exercer o cargo de “chefe do departamento de serviços rodoviário e 

de transporte”, passando a auferir o vencimento base de R$ 3.456,36 

(três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), o 

que também haveria de ser considerado no decisum ora atacado. É o 

resumo necessário. FUNDAMENTO E DECIDO Os aclaratórios não 

comportam acolhimento, porque se extrai claramente a intenção manifesta 

de emprestar ao recurso efeito modificativo/reformador, finalidade para o 

qual não se presta. Afirma a recorrente que apesar de o juízo ter decidido 

a questão do valor da pensão devida a ela, ainda assim a sentença 

padeceria de esclarecimentos porque deixou de se esclarecer o motivo de 

ter sido alterada a base de cálculo do valor de contribuição alimentícia, 

passando do salário líquido do alimentante, para o salário mínimo. 

Acontece que a sentença é bastante clara em sua motivação, indicando 

que a perda do vínculo empregatício com a empresa de transportes em 

que o alimentante trabalhava, aliado ao fato de que os alimentos se fixam 

pelo binômio necessidade/possibilidade, é que se alterava o quantum 

fixado provisoriamente, porque, ainda que permanecesse laborando em 

um dos vínculos empregatícios comprovados, não mais possuía a 

remuneração do outro e isso, obviamente, provocava alteração nas 

condições econômicas do alimentante, e se com isso a recorrente não 

concorda, não é por meio dos aclaratórios que deve externalizar seu 

inconformismo. Doutro lado, a própria recorrente reconhece, não havia 

nos autos indicação/prova/informação alguma de que o embargado havia 

mudado de cargo no serviço público e de que essa mudança havia 

potencializado seus ganhos salariais, e, portanto, não se pode alcunhar 

de omissa a decisão que de tal fato não conheceu, simplesmente porque 

ele era desconhecido nos autos. Diga-se em arremate: os declaratórios 

não se prestam a modificar o entendimento judicial; certo ou errado o 

entendimento decisório posto não comporta ataque por esta via recursal, 

pela razão simples de que esta espécie de apelo não se destina a 

modificar o decisum apelado. Ante ao exposto, sendo flagrante o uso dos 

aclaratórios com finalidade modificativa, o que não se amolda ao escopo 

desta espécie recursal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão recursal. 

Precluso o prazo recursal, havendo pedido da parte, dê-se início ao 

cumprimento de sentença. Oposto recurso de apelação, intime-se a parte 

adversa a contra-arrazoa-lo e depois remeta-se os autos à instância 

recursal. Publicado no próprio PJe.. Às providências. Juína/MT, 22 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-31.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS (REU)

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS 04955646131 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000045-31.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): MASTER MIX COMERCIAL LTDA REU: BRUNO ALIOTTO 

GONCALVES DE JESUS 04955646131, BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE 

JESUS VISTOS. Prefacialmente, intime-se a autora para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob 

de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial 

e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da 

requerente e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

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

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

verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o 

mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001134-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n.: 1001134-26.2019.8.11.0025 Embargante: Aderval 

Bento Embargado: Banco da Amazônia SA VISTOS, etc. Trata-se de 

embargos de declaração manejados em face de sentença que julgou 

extinta a ação de exibição de documentos, pela ausência de explicitação 

da finalidade e da abrangência do pedido cautelar. De conformidade com o 

embargante, omitiu-se o juízo de apreciar os argumentos trazidos na 

emenda à inicial, que, a seu sentir, já deixavam claro o objeto da pretensão 

cautelar, isto é, que se buscava a exibição dos contratos de nº 

010097002/0012-9, 01097-03/0048-4 e 001/2005, além da completa 

exibição dos respectivos pactos adjetos (contratos de capital de giro, 

conta garantida, descontos de títulos, cheques especiais, seguros, títulos 

de capitalização, consórcios e todos os demais itens que sejam 

vinculados a estes contratos firmados). Verbera que busca entender em 

que consistiria onde reside o alegado receio do juízo na imposição de 

suposta ordem inexequível, aproveitando para reiterar que os documentos 

que se pretende ver exibidos são factuais, específicos, não havendo 

asbtratividade nos pleitos. É o resumo necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO Revelam os autos nítida hipótese de má compreensão da 

finalidade e da utilidade dos embargos de declaração em nosso sistema 

processual. À toda evidência o que pretende o recorrente é modificar o 

decisum objurgado, meio para o qual não se presta o recurso por eles 

aviado. Utilizando-se de linguagem até agressiva, argumenta que pretende 

encontrar os fundamentos e razões que levaram o juízo a entender 

abstrato e inexequível o pedido de exibição de documentos, como se 

dever de fundamentar significasse direito da parte em ser contemplada 

nas suas alegações e interpretações sobre os autos. Diga-se de modo 

claro: é da parte o direito de entender diferente do juízo, de argumentar em 

sentido inverso, mas não lhe cabe, não está garantido em ordenamento 

jurídico nenhum o direito de dialogar, de questionar, de desafiar o juízo 

quanto aos fundamentos decisórios. Dito isso, destaque-se que não há 

nada a ser sanado na sentença: o juízo de forma clara e didática 

assinalou que independente da indicação de números ou espécies de 

contratos bancários que o autor pretendia exibição, se a pretensão se 

estendia a outras avenças e a extratos bancários, era preciso delimitar, 

de modo claro e preciso que contratos, que períodos e que espécies de 

negócios jurídicos se pretendia ver exibidos e como o autor, mesmo após 

a decisão determinando a emenda inicial, manteve sua argumentação 

genérica, sem qualquer objetividade, revelando a nítida intenção de 

somente protelar a execução de débitos que contraiu junto à instituição 

financeira, manteve-se inerte, a conclusão única é mesmo de que o pedido 

nada tinha de útil, mas sim de procrastinatório e genérico. Se com tal 

exegese não concorda o embargante, não é pelo manejo dos declaratórios 

que deve externalizar seu inconformismo, porque essa espécie recursal 

não se presta ao fim de corrigir ou reformar entendimentos decisórios. 

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE os aclaratórios, por não se 

prestarem ao fim colimado pelo recorrente. Publique-se, cadastrando as 

partes no sistema eletrônico nos moldes da Resolução n. 003/2018/TP. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se definitivamente. Às 

providências. Juína (MT), 22 de janeiro de 2.020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000584-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. C. R. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

B. S. R. (HERDEIRO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELEN NUNES RODRIGUES OAB - GO35883 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

DHIOGO DE SOUZA NERI OAB - GO36234 (ADVOGADO(A))

M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000584-65.2018.8.11.0025 Inventariante: Marcos 

Dhiogo Ramos Inventariado: Espólio de Conceição de Maria Cruz Ramos 

VISTOS, etc. Instado a dar andamento efetivo, a arrecadar de forma 

integral os bens da herança, apresentando de modo completo as 

declarações, atravessou o inventariante pedido de destituição do mister 

que lhe foi atribuído, aparentemente imputando ao juízo e à coherdeira a 

responsabilidade pela péssima condução da administração da herança. 

Dito isso, porque se cuida de encargo que demanda comprometimento e 

confiança, demonstrada a incapacidade do inventariante de exercer o 

mister, destituo-o da função e determino a intimação dos demais herdeiros, 

para que manifestem interesse na assunção do encargo, no prazo de 15 

dias, pena de nomeação de administrador judicial, às expensas do Espólio. 

Havendo manifestação positiva, compareça o interessado em juízo para 

assinar termo de compromisso e colheita da assinatura do compromissado 

nomeado. Prestado o compromisso, assuma o inventariante a posse de 

todos os bens da herança, apresente as últimas declarações de forma 

completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros 

documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado, adotando as 

medidas necessárias para conservação do patrimônio, bem como de 

busca pelo atingimento de dividendos mais lucrativos à renda dos bens 

inventariados, determinando ainda que providencie a notificação do 

inventariante destituído para que preste contas, de maneira contábil, do 

período em que a herança esteve sob sua administração. Prazo 

improrrogável de 30 dias. Não havendo indicação de herdeiro interessado 

na inventariança, certifique-se e conclusos para nomeação de interventor 

judicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo e, após, conclusos para novas deliberações, atentando para a 

ordem anterior de registro e cadastramento de todas as partes 

interessadas e seus advogados. Às providências. Juína (MT), 23 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FARESIN (AUTOR(A))

MARCIA ELISANGELA PRATES DA SILVA FARESIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000704-11.2018.8.11.0025 Requerente: Marcia 

Elisangela Prates da Silva Faresin Requeridos: Clebys Roberto Vilela 

Santos e Outros VISTOS, ETC. Ajuizada ação anulatória de ato jurídico e 

determinada a citação dos três réus apontados na inicial, Clebys Roberto 

Vilela Santos, Estado de Mato Grosso e o INTERMAT – Instituto de Terras 

do Estado de Mato Grosso, somente o segundo demandado apresentou 

contestação, quedando-se os demais inertes, razão porque deve, 

primeiramente, ser reconhecida e declarada a revelia dos réus que se 

omitiram do ônus processual de defesa. Passo seguinte, ao se analisar a 

contestação do ente federativo estadual, denota-se que foram levantadas 

duas questões preliminares que, a teor do que preconiza o art. 357 do 

CPC/15 devem ser enfrentadas e decididas nesta fase procedimental, 

permitindo que o feito transcorra de modo organizado, saneadas todas as 

questões preliminares à matéria de fundo, que deve ser objeto do decisum 

final. Aduz o Estado de Mato Grosso que da simples leitura da peça 

exordial é possível constatar que pretende a demandante a invalidação de 

ato jurídico perpetrado por autarquia estadual (INTERMAT) o que, por si só, 

já serviria a demonstrar sua completa ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da lide, afinal não foi o ente estatal quem emitiu nem um dos títulos 

que supostamente causaram a duplicidade de direitos registrais, que é o 

objeto do pedido principal. Diretamente ao ponto, é fácil perceber da 
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narrativa exordial e da própria manifestação da autora sobre a 

contestação que confunde órgãos estatais e suas competências e 

funções, porque é evidente que pretende questionar a validade e a 

eficácia de atos administrativos praticados pelo INTERMAT, que se trata de 

autarquia administrativa, dotada de capacidade/personalidade jurídica 

próprias. Nesse sentido: "A jurisprudência dominante tem sustentado que 

as autarquias, dispondo de patrimônio próprio, respondem individualmente 

por suas obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a que forem 

condenadas, sem responsabilidade das entidades estatais a que 

pertencem. (...) Sendo as autarquias serviços públicos descentralizados, 

personalizados e autônomos, não se acham integradas na estrutura 

orgânica do Executivo, nem hierarquizadas a qualquer chefia, mas 

tão-somente vinculadas à Administração direta, compondo, 

separadamente, a Administração Indireta do Estado com outras entidades 

autônomas (fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 

economia mista). Por esse motivo não se sujeitam ao controle hierárquico, 

mas sim a controle diverso, finalístico, atenuado, normalmente de 

legalidade e excepcionalmente de mérito, visando unicamente mantê-las 

dentro de suas finalidades institucionais, enquadradas no plano global da 

Administração a que se vinculam e fiéis às suas normas regulamentares." 

(MEIRELLES, Hely Lopes, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª edição, 

São Paulo, Editora Malheiros, 2003, p. 336 e 339). E aqui não se trata de 

mero formalismo, não há ‘teoria da encampação’ para definição de 

legitimação processual, porque isso se refere a uma das condições da 

ação, qual seja, o legítimo interesse de pedir e de sofrer as 

consequências do ato objeto do litígio, como bem explicitam doutrina e 

jurisprudência: "A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no polo 

ativo e no polo passivo da relação processual. O autor deve estar 

legitimado para agir em relação ao objeto da demanda e deve ele propô-la 

contra o outro polo da relação jurídica discutida, ou seja, o réu deve ser 

aquele que, por força da ordem jurídica material, deve, adequadamente, 

suportar as consequências da demanda" (FILHO, Vicente Grego, in Direito 

Processual Civil Brasileiro, 12ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, 1996, p. 

77). "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA (AGETOP). ILEGITIMIDADE 

RECURSAL DO ESTADO DE GOIÁS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO 

ANÔMALA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE FINANCEIRO. 

1. A Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP é entidade 

autárquica estadual, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, 

distinta do ente federado, razão pela qual não tem o Estado de Goiás 

legitimidade para recorrer nos feitos em que referida pessoa jurídica é 

parte. 2. O instituto da intervenção anômala da pessoa jurídica de direito 

público, previsto no artigo 5º da Lei nº 9.469/97, exige a demonstração da 

existência de reflexos de natureza econômica da decisão objeto do 

recurso. 3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no Ag 1018901/GO, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 17/02/2011, DJe 09/03/2011). Por conseguinte, claramente equivocado 

o direcionamento da ação, há mesmo que se reconhecer o Estado de Mato 

Grosso como parte ilegítima a responder pela demanda, razão pela qual 

acolho a preliminar brandida na contestação e julgo extinta a pretensão 

inicial em face ao Estado de Mato Grosso, por sua evidente ilegitimidade 

passiva, nos termos do art. 485, VI, NCPC. Lado outro, porque se cuida de 

ação anulatória de ato jurídico, disciplina o art. 292, II do CPC/15 que o 

valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico que se 

pretende invalidar, ou seja, no caso em tela há de corresponder ao valor 

venal do imóvel mais as custas de escrituração que estão lançadas na 

matricula imobiliária, isto é, R$ 19.338,45, que é o valor da avaliação ao 

tempo dos fatos, mais ITBI e emolumentos, razão pela qual, valendo-me da 

faculdade inserta no art. 292, § 3º do NCPC, corrijo de ofício o valor dado 

à causa e determino a intimação da autora ao pagamento das custas em 

complemento, pena de extinção. Prazo de 15 dias. Porque a autora já 

sinalizou a intenção de produzir provas em audiência e arrolou as 

testemunhas, designo instrução para o dia 19/02/2020, às 15h., devendo a 

autora notificar suas testemunhas, nos termos do art. 455 do NCPC. 

Intime-se os revéis nos moldes do art. 346 do NCPC. Publicado no PJe. Às 

providências. Juína/MT, 23 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1.º VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUINA/MT. PROC. N.º: 

1001044-52.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: PATRICIA RAYANE DE 

OLIVEIRA CAMPOS, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BATISTA EXECUTADO: 

VANDERVAN BATISTA SIMÃO VANDERVAN BATISTA SIMÃO, 

devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à 

honrosa presença de V.ª Ex.ª, por intermédio de sua advogada dativa, 

manifestar o quanto segue: MM.º JUIZ, em atenção ao despacho de Num. 

26399885, o autor paga o valor de R$292,06 referente as despesas 

extraordinárias, mais R$173,94 referente as diferenças das pensões 

alimentícias do mês 04/2018 a 10/2018 calculadas na planilha de cálculo 

de Num. 27147475, conforme demonstra pelo comprovante de pagamento 

anexo, no valor de R$466,00. Ante o exposto, requer a extinção do 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC, uma vez que o 

débito alimentar foi integralmente quitado pelo executado. Nestes termos, 

pede deferimento. Juina/MT, 11 de dezembro de 2019. 

_______________________________  Dar i ane  Agos t i ne t t o . 

OAB/MT-20.322/O

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002711-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

V. B. (REQUERENTE)

L. F. D. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO KREMER MARTINS OAB - RS65587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. W. D. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1002711-39.2019.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, fui 

informado que p Sr. Adalberto, foi embora para o Rio Grande do Sul, em 

local não sabido, diante desse fato devolvo o mandado em cartório e fico 

no aguardo de novas determinações. Portanto NÃO FOI POSSIVEL 

INTIMAR o Sr. Adalberto Wolney da Costa BErlotto, pelos motivos acima 

descritos. Juína/MT, 20 de janeiro de 2020. _________________________ 

João Carlos da Silva Pereira Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002532-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (REQUERENTE)

V. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, em cumprimento ao mandado, extraído dos 

Autos do Processo de nº. 1002532-08.2019.811.0025, dirigi-me ao 

endereço junto com o acompanhamento policial e ali estando, DEI 

CUMPRIMENTO A PRISAO CIVIL do Sr. Sandro José de Aguiar, que após 

ouvir a leitura do mandado exarou sua nota de ciente, ocasião que com 

uma copia do mandado, e em seguida diligenciamos ao CDP DE JUINA, o 

qual demos ciência ao instituição, conforme nota de recebimento. 

Juína/MT, 20 de janeiro de 2020. _________________________ João 

Carlos da Silva Pereira Oficial de Justiça

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123090 Nr: 3298-83.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BB - 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Autos nº: 3298-83.2016.811.0025 (Cód. 123090)

Requerente: João dos Santos Mendonça

Requerido: Banco do Brasil S/A e outro

VISTOS.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Considerando que ao agravo interposto foi concedido efeito suspensivo, 

aguarde-se o seu julgamento definitivo.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 23 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4884-53.2019.811.0025

 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: JOÃO CARLOS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS 

LTDA, MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Autos nº: 4884-53.2019.811.0025 (Cód. 149508)

Requerente: João Carlos Zonta

Requerido: Massa Falida Rizzieri Madeiras Ltda. e outros

VISTOS.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Considerando que ao agravo interposto foi concedido efeito suspensivo 

tão somente para manter o requerente na posse do bem objeto do litígio, 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 322/325.

 Às providências.

Juína/MT, 23 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33787 Nr: 1970-70.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - Juina-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

INFORME O CORRETO ENDEREÇO DA LOCALIDADE DO BEM, BEM COMO 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO RESPECITIVO ENDEREÇO A SER INFORMADO. 

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.: 98222 Nr: 35-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FIRMINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107393 Nr: 1310-61.2015.811.0025

 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: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, MARIA ANTUNES 

MAXIMIANOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, SÉRGIO GONÇALVES DA COSTA, GUSTAVO HENRIQUE 

DIONISIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

PELO JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ/MT, EM FLS.95/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 3095-92.2014.811.0025

 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: ILDO ANTONIO BARTOCZ, GENECI MARIA SCHWINN 

BARTOCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA, JUVENAL 

BARBOSA DA SILVA, DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, Marcio 

Rodrigues Dourado, JOÃO JACINTO DE LIMA, VANESSA ROSA DE 

OLIVEIRA, ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, GILMAR DOS SANTOS 

SILVA, MANOEL CANDIDO SOBRINHO, ANTENOR ALVES FILHO, IVAN 

ALVES DE FREITAS, ROZÁRIO VITÓRIA DA SILVA, BRUNO DILFINO 

CANDIDO, MARCIA DA LUZ MORALES, ADRIELSON DA SILVA PADILHA, 

ROSENICE ALVES SILVA, JOELMA MORAES SERIANO, ROSALINA DA 

MOTA GOMES, GERONCIO FRANCISCO DE ARAÚJO, SELVINO FELIX DA 

CRUZ, KATIA DE ALMEIDA RODRIGUES NOUGUEIRA, DOUGLAS 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, 

ARIOVALDO BENEDITO DA SILVA, LURDES DIRCE MARIA PERDONCINI DE 

ASSIS, VALDECIR NERVIS, SABASTIÃO LUIZ MOTA, ELIEL HENRIQUE DA 

SILVA, RONALDO KNIPHOFF KONFIEIRA, ANDREIA GOMES SANTOS 

SOUZA, FRANCISCO DE SOUZA BRANDÃO, LUCINEI AMARO GOMES, 

RAFAEL COURA RODRIGUES, ODAIR JOSE RODRIGUES, JOSIMAR 

BARBOSA DA SILVA, ALESSANDRA FERREIRA MOTA, DANIEL DA SILVA 

DE FREITAS, SANDRIELI PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DAS CERTIDÕES DE FLS. 812/812V E 813V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87836 Nr: 1864-98.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO HUBNER, CLARICIMAR SOARES ROCHA 
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HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A/MT

 Intimação das partes acerca da proposta de honorários apresentada às 

fls.220/225 para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123171 Nr: 3338-65.2016.811.0025

 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: MIRLANIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO PRESS - EDVALDO DA SILVA 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ANTE O RETORNO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 3752-39.2011.811.0025

 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): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA - EPP, PAULO ROBERTO PERFEITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA VOLUNTARIAMENTE CUMPRIR A 

OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIIOS SOBRE O VALOR EXEQUENTE, NOS 

TERMOS DO ART. 523 E SS DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111065 Nr: 3090-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.D.T.M. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

MÉDICO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls.83/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 865-29.2004.811.0025

 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: VALMIR DALBELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRI DILZA GIL TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS RETIRAR EM SECRETARIA OS DOCUMENTOS 

AUTENTICADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112550 Nr: 3933-98.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 PETIÇÃO E DOCUMENTOS EM 

FLS.208211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102436 Nr: 3319-30.2014.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO PARA POSTERIOR 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 358-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI VICENTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMO ROQUE BORTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727, 

EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727, KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTEAUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS.171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104630 Nr: 4820-19.2014.811.0025

 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): EDNA CRISTINA KUSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR NOVO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA, 

UMA VEZ QUE A CORRESPONDÊNCIA RETRONOU NEGATIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 206-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, SUPERGASBRAS 

DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:18280/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 25.148, TATIANA DIAS DE CAMPOS - 
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OAB:MT/9.369

 Intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a obrigação, no 

prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de 10% sobre o montante da condenação (art. 

523, §1º, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99563 Nr: 954-03.2014.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE AQUINO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96817 Nr: 5284-77.2013.811.0025

 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): JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82637 Nr: 2589-24.2011.811.0025

 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: CRISTIANE BARRANKIEVECZ, ELAINE DO ESPIRITO 

SANTO, ANDRÉIA BELLER DOS SANTO FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA MAXIMINIANA BELLER 

DO ESPIRITO SANTO, IVANIR DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL E QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE 

DELCARAÇÃO OPOSTOS EM FLS.116/120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103141 Nr: 3899-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANACLETO DA SILVA, JOSÉ 

ANACLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389

 Autos nº 3899-60.2014.811.0025 (Cód. 103141)

CREDOR: Wilson Alves da Silva

DEVEDOR: Edson Anacleto da Silva e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Mantenho a decisão agrava por seus próprios fundamento. Oficie-se à 

Instancia Superior prestando as informações requeridas.

Após, ante ao não deferimento da tutela recursal pretendida, solicite-se 

informações ao Sr. Oficial de Justiça quanto ao cumprimento do mandado 

reintegratório expedido.

 Às providências.

Juína/MT, 24 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca das certidões de ID nº 28021388 e 28015966, 

requerendo o que entender de direito. JUÍNA, 24 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81757 Nr: 1455-59.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO OLIVO, MARLIO COELHO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Vistos, etc.

Considerando o falecimento do exequente Daily Coutinho Figueira, 

determino a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o 

caso, dos herdeiros (pessoalmente e por edital) para que manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

Juína/MT, 27 de setembro de 2019.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140385 Nr: 3649-85.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.
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É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VIII, do NCPC.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145631 Nr: 2190-14.2019.811.0025

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Vistos,

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público à f. 37.

Para tanto, DETERMINO que o Sr. Gestor promova o agendamento de 

consulta com especialista para o acusado Clóvis Marcos da Silva na 

POLITEC – Perícia Oficial de Identificação Técnica de Cuiabá/MT.

Assim que houver comunicação a este Juízo da data e local e horário para 

realização dos exames, DETERMINO que seja intimado o seu curador e o 

acusado na Cadeia Pública local ou onde se encontrar preso, bem como, 

seja OFICIADO ao Diretor da Cadeia Pública para que providencie o 

comparecimento do preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142050 Nr: 4843-23.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O, LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:27092/MT

 Intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129975 Nr: 2480-97.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS VALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130662 Nr: 2952-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133295 Nr: 4632-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINE BARBOSA - 

OAB:26.671, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA DOS DENUNCIADOS EDSON 

FERNANDO E JHONATA ANTUNES, PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ANA 

LÚCIA BARBOSA DA SILVA E MARIO HELENA PEREIRA, TENDO EM VISTA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FOLHAS 227/245.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137472 Nr: 1543-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação da Defesa afim de que, no prazo legal apresente Alegações 

Finais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136350 Nr: 822-04.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIENE PEREIRA CAMPOS, Cpf: 

00538076186, Rg: 1.412.492-0, Filiação: Adelice Pereira Campos, data de 

nascimento: 05/11/1983, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

solteiro(a), doméstica, Telefone 66 9 8403-1912 e atualmente em local 

incerto e não sabido WEMERSON RICARDO DA SILVA, Cpf: 07830040443, 

Rg: 20975791, Filiação: Maria Cristina da Conceição Silva, data de 

nascimento: 04/08/1989, brasileiro(a), natural de Palmares-PE, servente de 

pedreiro. 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: Código n.136350Vistos,Trata-se de procedimento cautelar 
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instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, 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.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.Juína-MT, 

29/06/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 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, 31226, digitei.

Juína, 23 de janeiro de 2020
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Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145209 Nr: 1882-75.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ZANIBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ALEXANDRE ZANIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE ZANIBONI, Cpf: 

05589405106, Rg: 26233576, Filiação: Neide Marques Zaniboni e Antonio 

José Zaniboni, data de nascimento: 01/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66 9 9640-4576. 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,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas em 

favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se inerte.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um professor universitário 

teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, simulando um assalto à 

mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, tentou eletrocutá-la 

durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia Fernandes sobreviveu, 

cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na edição da 

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos envolve 

aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo investigar a 

sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” (in “A Lei Maria da Penha 

na Justiça”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed. 2012, p. 

147/148).Trata-se de orientação que já foi adotada pelo STJ na seguinte 

ementa:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014)Por outro lado, inúmeros 

julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)Ponderando os argumentos 

opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as hipóteses 

excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em que o 

inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 

Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” (TJ-MG - HC: 10000130315484000 MG , Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Criminais / 

5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2013), forte no art. 20 

da Lei n. 11.340/2006, in verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou 

da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada 

pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
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representação da autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após 

bastante meditar, tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva 

perdure indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, 

encontrando seu término no desfecho do processo penal.Muito 

bem.Pinçadas essas primeiras linhas teóricas, entendo que o caso 

prescinde de dilação probatória para os fins cautelares em que o 

procedimento se presta, sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, 

o feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis”, ora 

guardando similitude com as cautelares previstas no CPC, ora com as 

cautelares de natureza penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, 

no regime de provas no processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui 

é inibitória da violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios 

constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas 

já concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, 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.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.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, 31226, digitei.

Juína, 23 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136005 Nr: 573-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BALILA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR BALILA DIAS, Cpf: 

85558443200, Rg: 888.953, Filiação: Terezinha Balila e Noel Dias, data de 

nascimento: 12/09/1985, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9 9934-1003. 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: Código n.136005Vistos,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente.Após a concessão liminar de algumas medidas 

requeridas em favor da requerente, o demandado foi citado e quedou-se 

inerte.É o relato do necessário. Fundamento. Decido.Em 1983, um 

professor universitário teria tentado matar a esposa em Fortaleza-CE, 

simulando um assalto à mão-armada, levando a sua tetraplegia. Depois, 

tentou eletrocutá-la durante o banho. A vítima Maria da Penha Maia 

Fernandes sobreviveu, cujo caso foi denunciado à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA, culminando na 

edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O caso dos autos 

envolve aplicação de medida protetiva em favor da vítima, cumprindo 

investigar a sua natureza jurídica, a fim de dar maior operabilidade ao 

procedimento.MARIA BERENICE DIAS argumenta que as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processo e, à maneira de 

um writ, objetiva apenas “proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem” e “não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial”, isso porque, 

salienta, “não visam processos, mas pessoas” .Trata-se de orientação 

que já foi adotada pelo STJ na seguinte ementa:“DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)Confira-se julgado 

do e. TJMT em igual sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DESSE INCIDENTE 

PROCESSUAL E DETERMINOU O TRASLADO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 PARA A AÇÃO PENAL 

RESPECTIVA – NECESSIDADE DE REFORMA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE 

POSSUEM NATUREZA DE CAUTELAR SATISFATIVA, QUE PODE SER 

PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU 

CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO 

OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, 

ADOTANDO-SE O RITO SIMPLIFICADO E DE TRAMITAÇÃO CÉLERE 

PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas 

de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de 

violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto 

agressor. Precedente do STJ. Destarte, o processamento das medidas 

protetivas de urgência deve seguir apenas o rito simplificado e de 

tramitação célere contido nos arts. 18 a 21 da Lei Maria da Penha, que 

explicita os procedimentos de urgência que devem ser realizados para 

garantir a proteção contra risco iminente à integridade pessoal da mulher e 

familiares. Recurso parcialmente provido”. (Ap 34171/2013, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014) (grifo nosso)Por outro lado, 

inúmeros julgados apontam a natureza acessória da medida protetiva, 

condicionando o procedimento à existência de ação penal em curso. 

Confira-se julgado também do e. TJMT que abraça esse 

entendimento:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA 

- MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS E POSTERIORMENTE EXTINTAS PELO 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS - NATUREZA DE TUTELA 

INIBITÓRIA – INADMISSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE REVESTE DE 

ACESSORIEDADE - NATUREZA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei Maria 

da Penha são marcadas pelas características da urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, logo, têm natureza cautelar, 

vinculando-se à existência de processo criminal, de modo que somente 

subsiste enquanto perdurar a ação principal. A natureza da medida, civil 

ou penal, não altera a característica da acessoriedade, já que a cautelar 

subsiste apenas enquanto dura o processo principal, incidindo a medida 

protetiva enquanto ela possuir relação com a tutela jurisdicional. 

Considerar que as medidas protetivas possam perdurar no tempo 

indefinitivamente, de forma autônoma, é impor restrições permanentes ao 

direito de ir e vir do ofensor, em nítida violação ao postulado constitucional 

da liberdade de locomoção. Recurso Improvido”. (Ap 47034/2014, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (grifo nosso)Ponderando os 

argumentos opostos, filio-me à segunda posição, ressalvadas as 

hipóteses excepcionais em que o fato implica irrelevante penal, caso em 

que o inquérito policial ou a ação penal jamais seriam deflagrados e mesmo 

assim as medidas protetivas poderiam ser necessárias. Para casos que 

tais, parece razoável fixar prazo de vigência, salvo manifestação da vítima 

pela sua prorrogação, caso em que deve ser mantida em prol da finalidade 

da Lei Maria da Penha.Julgados que sintetizam essa idéia:“(...) As medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam a proteger 

direitos da vítima, tanto à vida, à segurança, à integridade física, mental e 

moral, à liberdade, quanto patrimonial, dentre outros, em caráter cautelar. 
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Assim, o tempo de duração imbrica-se com a respectiva necessidade. Ou 

seja, deverão ser revogadas, tão logo sejam desnecessárias. Afora isso, 

no caso houve a imposição de limites temporais para a vigência das 

determinações, pois a respectiva eficácia foi condicionada "até o trânsito 

em julgado da ação penal ou ulterior decisão". Ausência de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (Habeas Corpus nº 

4004166-46.2013.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. unânime, DJ 01.07.2013).“(...) A existência dos 

requisitos exigidos para a incidência da referida lei, afirmando que não há 

prazo legal predeterminado para sua duração das medidas protetivas, 

devendo prevalecer o entendimento de que o termo final deverá ser 

definido nos autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não 

existe mais motivo que enseje o acautelamento da integridade física e 

psíquica das vítimas. (Brasília, 3° Turma Criminal, Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Ap 20110610134345, Relator. Des. 

Humberto Adjuto Ulhôa. 2012).Para além da divergência acima, parece-nos 

certo que “a decretação da prisão preventiva do paciente sem estar em 

curso a ação penal correspondente inquérito policial, configura evidente 

constrangimento ilegal” , forte no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, in 

verbis:Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial. (grifo nosso)Em todo caso, e após bastante meditar, 

tenho entendido ser inadmissível que a medida protetiva perdure 

indefinidamente, salvo se for estritamente necessário, encontrando seu 

término no desfecho do processo penal.Muito bem.Pinçadas essas 

primeiras linhas teóricas, entendo que o caso prescinde de dilação 

probatória para os fins cautelares em que o procedimento se presta, 

sendo possível o julgamento da lide.Como efeito, o feito em tela se traduz 

em cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, 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.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.Juína-MT, 

29/06/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 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, MAÍRA AZEVEDO 

SANTOS , digitei.

Juína, 23 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131126 Nr: 3252-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204877028

Documento: TERMO DEPOIMENTO TESTEMUNHA IP AUTOS CODIGO 

135887.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 23/01/2020 15:36:42

Assunto: URGENTE - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR DIEGO 

FERNANDES DA SILVA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139396 Nr: 3002-90.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresenta 

defesa peliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139396 Nr: 3002-90.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresenta 

defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110710 Nr: 2916-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO NERA DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Intimação da Defesa afim de que, no prazo legal apresente Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 2613-47.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSV, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140094 Nr: 3453-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95315 Nr: 3574-22.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Certifico que decorreu o prazo sem que a defesa apresentasse suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 4354-54.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação da Defesa afim de que, no prazo legal apresente Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104540 Nr: 4758-76.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIRAL RODRIGUES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:

 Intimação da Defesa afim de que, no prazo legal apresente Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106266 Nr: 711-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSAFÁ HESMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105119 Nr: 102-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141261 Nr: 4244-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER SOARES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126346 Nr: 182-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125370 Nr: 4603-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106083 Nr: 618-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 3038-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 2046-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROMERO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82616 Nr: 2564-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE CINTA LARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6821-B

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82616 Nr: 2564-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE CINTA LARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6821-B

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 1137-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11286 Nr: 2994-02.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ROQUE DA SILVA, MARCIO 

CEZAR DE SOUZA, SIDNEI VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação da Defesa que os autos encontram-se na secretaria pelo prazo 

de 05 dias, sendo que após será remetido ao arquivo conforme 

determinado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144215 Nr: 1211-52.2019.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Autos nº: 1211-52.2019.8.11.0025 Código: 144215

Autor do fato: Genival Francisco de Jesus

 Vítima: A Fé Pública

 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 penal vertida em face de Genival Francisco de Jesus, 

pelo cometimento em tese do crime tipificado no artigo 307, do Código 

Penal, eis que informou em duas ocasiões outro nome, a fim de que não 

fosse identificados mandados de prisão em seu desfavor.

Narra à peça acusatória, que no dia 15/01/2016, o acusado fora 

encontrado nas proximidades do local de um crime de latrocínio 

consumado, por ter sido encontrado com uma cártula de cheque 

pertencente à vítima fora autuado em flagrante, momento em que declarou 

outra identidade.

 Lavrado o competente auto de infração criminal e notificação ao Ministério 

Público, gerou a abertura de procedimentos investigativos e a propositura 

da consequente denúncia criminal.

 Colhida a prova oral e interrogado o réu, o Parquet apresentou alegações 

finais, ao passo que o réu apresentou-as por escrito.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO

 Delimitado o quadro fático processual, e porque a sentença penal no 

procedimento sumaríssimo dispensa maiores formalidades, bastando que 

mencione os elementos de convicção do juízo (art. 81, § 3º da Lei n. 

9.099/95) e, se for o caso, aponte-se o quantum de pena a ser suportado 

pelo infrator da lei, passa-se, diretamente, a dimensionar e avaliar o 

conjunto probatório, a fim de se encontrar resposta à alegada ocorrência 

da prática de crime contra ao meio ambiente atribuída ao réu.

Analisando a questão fática denunciada, restou fartamente comprovado 

que Genival Francisco de Jesus, cometeu o crime de falsa identidade, 

consoante a depoimentos de testemunhas, bem como, sua confissão 

ainda na fase investigativa de fls. 79.

De início, importa esclarecer que se trata de um crime comum, formal, 

tendo em vista que se consuma independentemente do resultado, 

consuma-se apenas com intuito de obter vantagem ilícita para si, isso 

porque identidade não constitui exclusivamente o nome de uma pessoa 

determinada, mas o conjunto de caráteres próprios e exclusivos desta, 

que a diferem dos demais, e o indiciado por duas vezes declarou possuir 

outra identidade.

 O momento consumativo se dá independe do resultado atingido e da 

concretização do prejuízo material ao Estado, ou seja, o crime se consuma 

quando ocorrer à falsa atribuição.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.481.003 nos 

seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO 

CÓDIGO PENAL. CONDUTA PRATICADA PERANTE A AUTORIDADE 

POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE. PROVIMENTO DO 

RECLAMO.

1. A orientação atual do STJ, sedimentada pela Terceira Seção nos autos 

de recurso especial representativo de controvérsia, é a de considerar 

típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante a autoridade 

policial, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, não 

estando ao abrigo do princípio da autodefesa.

2. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido indicou nome falso ao 

ser preso em flagrante por crime diverso, inafastável é a conclusão pela 

consumação do delito do art. 307 do CP.

3. Recurso especial a que se da provimento para restabelecer a 

condenação pelo crime de falsa identidade.

(…)

Portanto, sendo incontroverso nos autos que o recorrido declinou nome 

falso ao ser preso em flagrante pela prática de delito diverso, é evidente a 

conclusão no sentido da consumação do crime do art. 307 da CP, não 

havendo que se cogitar de exercício legítimo de autodefesa no caso.

Diante do exposto, dá-se provimento ao presente recurso especial para 

restabelecer a condenação do recorrido no tocante ao delito de falsa 

identidade".

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia verbalizada pelo 

Ministério Público e condeno Genival Francisco de Jesus, como incurso na 

pena do artigo 307, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA:
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1ª FASE:

Na análise das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, 

parece-me razoável negativar, tão somente, o grau de culpabilidade da 

conduta, em sentido estrito, assim entendida como a maior ou menor 

reprovabilidade do agir criminoso, porque conforme apontado no auto de 

infração, eis que o réu informou em duas ocasiões outro nome, a fim de 

que não fosse identificados mandados de prisão em seu desfavor.

No demais, a existência de registros criminais não serve a desvalorar a 

circunstância em especifico, ante à dicção da Súmula n. 444/STJ, assim 

como conduta social e personalidade não comportam negativação à 

míngua de prova em concreto da maior intensidade ou reprovabilidade no 

agir delituoso.

Da mesma forma, nada se demonstrando quanto a circunstâncias próprias 

do delito ou motivação de maior torpeza, resta negativada somente a 

primeira circunstância judicial, razão porque, elevo a pena-base em 

patamar pouco acima do mínimo legal, fixando-o em 6 meses e de 

detenção.

2ª FASE:

Na segunda fase da dosagem da pena em concreto, reconheço a 

existência da causa de atenuação da pena, referente à confissão 

espontânea, razão porque decresço a pena ao seu mínimo legal, nos 

termos da Súmula 231/STJ.

3ª FASE:

 Finalmente, na última quadra da dosimetria penal, não existindo causas de 

aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva em 3 meses 

de detenção.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Em razão da presença dos requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito, fixada pena privativa de 

liberdade, em patamar mínimo e sob regime mais brando (detenção), não 

havendo razões impeditivas, procedo a substituição/conversão da pena 

por medida restritiva de direito, que estabeleço como prestação de 

serviços à comunidade, à base de 5 horas por semana, e pelo prazo da 

pena arbitrada e em instituição a ser definida em audiência admonitória, 

ficando suspensa a execução da pena enquanto estiver o réu preso.

 Por fim, transitada em julgado a sentença:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT para os efeitos eleitorais;

2. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme 

determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC.

4. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais 

competente.

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, FIXO em 

seu favor, honorários dativos no montante de 3 URH’S da tabela atual da 

OAB.

Ciência ao Ministério Público.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 2834-30.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2834-30.2014.811.0025 (Cód. 101882)

EXEQUENTE: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de execução de honorários no bojo da qual foi prolatada 

sentença julgando extinta a obrigação em razão da satisfação do débito 

exequendo e determinando a expedição de alvará em favor da parte 

exequente.

No entanto, de uma breve análise ao extrato carreado às fls. 84, 

constata-se facilmente que o valor depositado nos autos extrapola 

demasiadamente o débito exequendo, eis que além do valor da RPV – R$ 

8.149,27 (oito mil cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), 

consta nos autos um depósito de R$ 19.143,60 (dezenove mil cento e 

quarenta e três reais e sessenta centavos), que não possui qualquer 

relação com o presente feito.

Portanto, determino a liberação em favor da exequente o valor de R$ 

8.149,27, com seus acréscimos legais e, posteriormente, a intimação do 

Estado de Mato Grosso para que se manifeste quando ao valor 

excedente, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 17 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24095 Nr: 2962-70.2002.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR PRESTES OSTWALD, ARNO OSTWALD, 

EVALDO OSTWALD, CLARA OSTWALD, GLADIZ LEANIR OSTWALD, 

VERA LUCIA OSTWALD, JORGE LUIZ OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS E LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ABADIA DE MACEDO 

TOSTES - OAB:110832

 Autos nº 296270.2002.811.0025 (Cód. 24095)

REQUERENTE: Leonor Prestes Ostwald

REQUERIDO: Malan – Industria a Comércio Madeira e Laminados Ltda.

VISTOS.

Considerando que o crédito objeto da presente ação está sendo 

inventariado nos autos nº 1000625-03.2016.811.0025, em tramite perante 

o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, determino a vinculação do 

deposito de fls. 229, aos referidos autos para que lá seja promovida a 

devida partilha entre os herdeiros do de cujos.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 23 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 3322-19.2013.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria, da decisão a 

seguir transcrita: “Trata-se de execução de pequeno valor em face da 

Fazenda Pública que mesmo após expedido o ofício requisitório de 

pagamento nos moldes legais, ainda permanece inadimplida pelo devedor, 

que, ademais, instado a manifestar interesse na inclusão do processo na 

Semana Nacional de Conciliação, manteve-se igualmente omisso, 

demonstrando desinteresse na composição amigável do litígio. Sendo 

assim, decorrido tempo bem superior ao previsto em lei para quitação da 

RPV, manifeste-se a credora, requerendo o que entender de direito, no 
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prazo de 10 dias, dando impulso efetivo à ação, sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.” Intimem-se. Às providências.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003065-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001735-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001735-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA CASARINE PINHAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que em cumprimento ao r. despacho ID 25248597, transcorreu o 

prazo, dessa forma intimo o advogado da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001188-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA OAB - MT23688/O 

(ADVOGADO(A))

 

COMPROVANTES DE ENVIO DE OFICIO À POLICIA CIVIL E POLICIA 

MILITAR VIA EMAIL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004105-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004105-26.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL POR 

IDADE” proposta por ANTONIO ALVES NASCIMENTO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 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, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 
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rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

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, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000070-86.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOAQUIM DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(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: 1002979-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA (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: 1002979-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos.

DEFIRO o derradeiro pleito da requerente às fls. 112/113, de modo que 

DETERMINO o levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD à fl. 

102, devendo a instituição financeira correspondente, em 24 (vinte e 

quatro horas), transfira o montante indisponível para conta vinculada ao 

juízo da execução, pelo BACENJUD.

No mais, considerando haver saldo devedor remanescente, 

PROMOVAM-SE consulta junto ao RENAJUD observando CPF/CNPJ n° 

766.585.971-20. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVAM-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Em restando infrutífera a diligência supra, PROCEDAM-SE com a consulta 

no sistema INFOJUD requisitando as três últimas declarações de imposto 

de renda em nome da executada inscritos no observando CPF/CNPJ n° 

766.585.971-20. Aportando aos autos as informações ora deferidas, 

processe-se em segredo de justiça.

 Aportando aos autos os resultados das respectivas buscas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação das diligências ora 

determiandas, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 113928 Nr: 2247-89.2010.811.0011

 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): Gilmar Lucio Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consectário, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos nos 

presentes autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, de modo que 

SE INTIME o exequente para pugnar o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.No mais, CONDENO o 

executado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, cujos quais FIXO em 10% (dez por cento) do 

valor da causa. Todavia, considerando que o mesmo fora agraciado pelo 

benefício processual da gratuidade da justiça, SUSPENDO a exigibilidade 

de tais sanções pelo prazo legal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249657 Nr: 2887-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: Jaime Vinicius Fazio Rossi, Jaqueline Fazio Rossi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Júnior - 

OAB:11849/B, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 (...) Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa.CONDENO ainda os embargantes a arcarem com as custas dos 

atos adiados e cuja repetição se fazem necessárias no feito em apenso, 

com fundamento no art. 93 do CPC, eis que sem justo motivo deram 

causa.Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia ao feito em 

apenso, DESAPENSE-SE E ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143969 Nr: 3590-86.2011.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comibrás Litoral Com. E Serviços Ltda, Daniel 

Carrara, Luiz Claudio Vidal de Araujo, Maurilio Martins Pessoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto Cannizza 

Giglio - OAB:231.165

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 01 (um) ano, de suspensão dos 

presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258241 Nr: 1033-82.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Linhares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora da r. decisão de fls. 113/114, que 

encontra-se disponível no site do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140849 Nr: 3205-41.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Magnani Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Najla 

Milena Castro da Silva - OAB:13.630, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente do r. despacho de fls. 305, que 

encontra-se disponível no site do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: João Paracatu Filho, Espólio de João Paracatu

 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:

 Para intimar os Procuradores da parte autora via DJE de que foi expedido 

carta precatória para a Comarca de Cuiabá-MT, com a finalidade de 

Citação das demais herdeiras do de "cujus", conforme requerido às 

fls.323 a qual encontra-se em cartório devendo Vossa Senhoria efetuar o 

devido preparo para posterior encaminhamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237426 Nr: 1484-78.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SFOGIA DE SÁ, Aluízio Francisco 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 (...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, 

EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), 

de modo que CONDENO os requeridos a PAGAR/RESSARCIR 

(solidariamente) à seguradora requerente o valor de R$ 19.522,35 

(dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), a 

ser corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data do respectivo desembolso (súmula 54 do STJ), bem como incidindo 

correção monetária pelo índice INPC, da prolação da sentença.CONDENO 

os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como honorários de sucumbência, cuja verba FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Aguarde-se o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após, arquivem-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001463-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 para manifestar sobre o id. 26832474, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003888-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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 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, 

24 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003773-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-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 15:00 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: 1003584-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA VALENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (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 15:15 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: 1002254-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BASILIO DA COSTA (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)

 

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 15:30 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001792-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/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 15:45 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: 1003238-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA DE ALMEIDA (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 16:00 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: 1003548-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 16:15 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: 1003789-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OSMARINA DEVETAK MIATELO (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 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 16:30 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: 1000537-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-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 a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o documento de Id nº 28177333. Mirassol 

d'Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002547-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS (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 16:45 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: 1003879-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEALDO BELLINO (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 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 17:00 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: 1003508-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(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)

 

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 21/02/2020, 

às 16:45 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 2340-96.2003.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC, JC, BCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Marcia Palmiro da Silva e Lima - 
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Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Considerando-se a decisão prolatada pelo Excelentíssimo Sr. Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos 

Alberto Alves da Rocha, nos expedientes n.º 0043759-70.2019.811.0000 

e n.º 0044143-33.2019.811.0000, que designou esta Magistrada para 

jurisdicionar exclusivamente pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará 

da Serra, MT, a partir do dia 15 de julho de 2019, devolvo o processo para 

a Secretaria da Segunda Vara, sem prolatar decisão/despacho/sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de julho de 2019

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 2340-96.2003.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC, JC, BCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Marcia Palmiro da Silva e Lima - 

Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Código n.º 8105

Aqui 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$ 117.868,61 (vinte e sete mil reais e seiscentos e 

dezoito reais e sessenta centavos) em eventuais contas ou aplicações 

financeiras da parte executada sob CNPJ n. 15.959.653/0001-70 e CPF n. 

803.422.138-49 e 004.648.538-42, 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, 28 de agosto de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 4470 Nr: 17-12.1989.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRENG-Pavimentação, Drenagem e 

Engenharia Ltda, Percy Servilha, Celso Carlos da Silva, Orivaldo de Souza 

Ochiuto, Nelson Segura Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535

 Código n° 4470

Aqui se tem ação de execução fiscal.

Entre um e outro foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o executado 

Orivaldo de Souza Ochiuto faleceu, sendo determinada a habilitação às 

fls.297.

Transcorrido o prazo, a exequente manifestou que aguarda a resposta da 

solicitação junto ao Sistema ANOREG para verificar a existência ou não de 

certidão de óbito em nome do executado.

Assim sendo, intime-se a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste sobre a solicitação da referida documentação.

Por oportuno, postergo a análise do pedido de levantamento dos valores 

bloqueados às fls.244 para quando da comprovação de óbito do 

executado.

De tudo cumprido e certificado, conclusos.

Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de outubro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 2757-39.2009.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Osvaldo França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2757-39.2009.811.0011 (Código 75155)

A parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença, tendo a ré 

apresentado exceção de pré-executividade e deixado de impugnar o 

pedido.

Na exceção, a ré alegou exceção de execução, dizendo que a parte 

autora teria cumulado, no seu cálculo, parcelas de benefício previdenciário 

de período no qual teria recebido “LOAS”. Foi dito que, se a autora teria 

recebido tal verba, não poderia, agora, vir a dizer que o réu teria deixado 

de pagar, porque ambos os benefícios seriam inacumuláveis.

Em sua resposta, a autora negou as alegações do réu, dizendo que sua 

pretensão executória diz respeito a período em que já teria cessado o 

pagamento do “LOAS”.

Decido.

Em que pese o réu ter fundado seu pedido no grande postulado da 

vedação do enriquecimento sem causa, para se chegar ao conhecimento 

judicial quanto às alegações do réu, seria necessária produção de prova 

mais complexa, não servido, até mesmo, mero cálculo elaborado pelo 

contador judicial.

Ademais, ao apresentar seu pedido, a parte ré não agregou qualquer 

elemento que possa conduzir ao conhecimento judicial da matéria, posto 

que a planilha que acompanhou sua manifestação não tem o condão de 

indicar a direção apontada.

O instrumento utilizado pelo réu não poder ser o bojo para produção de 

prova e, por isso, merece rejeição.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários que fixo em 10% do proveito 

econômico, que, aqui, fica representado pelo valor atualizado da diferença 

entre o montante pretendido pelo INSS e aquele pretendido pelo autor, mais 

custas e outras despesas que o autor demonstrar que tenha antecipado.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 145464 Nr: 3866-20.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 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:

 Processo n. 3866-20.2011.811.0011 (Código 145464)

O INSS apresentou embargos diante de decisão que indeferiu 

processamento de pretensão para recuperar valores recebidos por Ivete 

Aparecida Gasparelo Voltapato a título de benefício previdenciário por ter 

ela recebido a título precário, em razão de tutela antecipada e, 

posteriormente, veio a ter sua demanda julgada improcedente em sede de 

recurso de apelação.

A decisão atacada, apensar de reconhecer que discussão da matéria 

encontra-se suspensa por fato de ato do e. STJ, deixou de receber o 

pedido porque não teria havido concessão de tutela antecipada.

Tem razão o INSS porque consta na sentença ter sido conferida 

antecipação de tutela para que a autarquia implantasse o benefício, 

devendo a questão de saber se houve efetivo recolhimento antecipada 

para a hipótese de haver discussão em relação à cobrança.

Assim, ACOLHO os embargos, julgando procedente o pedido, apenas para 
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o fim de aceitar o pedido, mas manter a suspensão do processo nos 

termos já delimitados na decisão posta na folha 134, quarto parágrafo.

 Arquivem-se os autos.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 258112

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

interpostos nas fls. 231/232, manifeste-se a parte embargada, em cinco 

dias, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 29444 Nr: 90-17.2008.811.0011

 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: Gilson Benedito de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:16182 oab mt, Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 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:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 104318 Nr: 1095-06.2010.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Rosilda Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 3417-96.2010.811.0011

 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: Delmiro Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 147501 Nr: 4580-77.2011.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Soares do Nascimento, JdN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9.898, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Domingues Raimundo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257971 Nr: 919-46.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Mantovani Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 170-73.2011.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Margarida Feitosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 234367 Nr: 4449-63.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Izabel José de Paula Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 
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de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 167667 Nr: 3327-20.2012.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 181032 Nr: 1164-33.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Celina Lopes Sette

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 182923 Nr: 1464-92.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Antonia Oliveira Weck

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 174554 Nr: 4790-94.2012.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Zelinda dos Santos Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242254 Nr: 4018-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29444 Nr: 90-17.2008.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: Gilson Benedito de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:16182 oab mt, Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 104318 Nr: 1095-06.2010.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Rosilda Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 3417-96.2010.811.0011

 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: Delmiro Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 145464 Nr: 3866-20.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 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.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 147501 Nr: 4580-77.2011.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Soares do Nascimento, JdN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 158216 Nr: 1436-61.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Araújo Pereira, Geni Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637
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 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9.898, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Domingues Raimundo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 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.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257971 Nr: 919-46.2018.811.0011

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Mantovani Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 2757-39.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 86737 Nr: 3205-12.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 122111 Nr: 258-14.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adelaide Molina Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 -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.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 161003 Nr: 2039-37.2012.811.0011

 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: Leonice Mota Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Pissolato - 

OAB:25.376/O, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 463 de 777



de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 176090 Nr: 302-62.2013.811.0011

 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: Sirlene Alves Nunes, JINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237577 Nr: 1570-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 248613 Nr: 2387-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 256000 Nr: 37-84.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 235978 Nr: 737-31.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorcelina Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada 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 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 176090 Nr: 302-62.2013.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves Nunes, JINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256000 Nr: 37-84.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 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, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 161003 Nr: 2039-37.2012.811.0011

 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: Leonice Mota Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Pissolato - 

OAB:25.376/O, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9.578 - 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.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 248613 Nr: 2387-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-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.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239059 Nr: 2279-84.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

17/02/2020 as 15:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhada do autor e de suas 

testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234367 Nr: 4449-63.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel José de Paula Coelho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos os alvarás de 

número 543777-6/2019 e 543778-4/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199380 Nr: 4225-96.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Sonia Ferreira Blanco, Renato Ferreira 

Blanco, Luciano Ferreira Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente a este Juízo, 

informativo contendo o valor do principal corrigido, juros e total, em 

consonância com o cálculo homologado, por herdeiro habilitado, tendo em 

vista que tais informações são imprescindíveis para a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor no sistema EPREC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190332 Nr: 2730-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Bertini Torres, Ana Bertini Gomes, 

Claudio Torres Gomes, Francisca Torres Alves, Cleusa Maria Torres 

Prado, Jesus Torres Gomes, Odario Aparecido Torres, Odair Tomes 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente a este Juízo, 

informativo contendo o valor do principal corrigido, juros e total, em 

consonância com o cálculo homologado, por herdeiro habilitado, tendo em 

vista que tais informações são imprescindíveis para a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor no sistema EPREC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198713 Nr: 4088-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdier Rezende dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos os alvarás 

eletrônicos de número 576934-5/2019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86737 Nr: 3205-12.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os alvarás 

eletrônicos n° 576958-2/2019 e 576957-4/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 170-73.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Margarida Feitosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os alvarás 

eletrônicos n° 576897-7/2019 e 576902-7/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198713 Nr: 4088-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdier Rezende dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os alvarás 

eletrônicos n° 576940-P/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

30/03/2020 as 15:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhada do autor e de suas 

testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228480 Nr: 1025-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGCdGLdPL, CdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre 

certidão das fls. 148, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223400 Nr: 4208-26.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Prandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado da parte autora informando que a ceridão encontra-se 

nesta secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122111 Nr: 258-14.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adelaide Molina Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 -B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os Alvarás 

Eletrônicos n° 576852-7/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158216 Nr: 1436-61.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Araújo Pereira, Geni Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185902 Nr: 2002-73.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Themis Lessa da Silva - 

OAB:15355

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 3421-70.2009.811.0011

 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: Terezinha Pasqual Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Plínio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Karina 

Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 26-55.2018.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Marli Andromede 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, igor christian adriano salgueiro - OAB:24525/0, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789, Valdinei Salgueiro - OAB:

 Intimar o advogado do requerido Elias Mendes Leal Filho, que foi 

designado o dia 09/30/2020 as 13:00horas, devendo comparecer 

acompanhado do requerido, o qual está sendo intimado, acerca da 

audiência, na pessoa de seu advogado, conforme determinado na R. 

Decisão de fls. 562.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000066-49.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de SOLANGE 

MARIA DE CAMARGO LIMA, todos devidamente qualificados. Consta nos 

autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um 

veículo automotor identificado como: “Marca CHEVROLET, modelo S-10 CD 

ADVANTAGE 4X2 2.4 8V, chassi n.º 9BG138HU09C406709, ano de 

fabricação 2008 e modelo 2009, cor PRETA, placa NIY9347, renavam 

00973524189 (Doc. anexo)”. Os autos registram que a requerida tornou 

inadimplente do valor remanescente de R$3.018,81 (três mil e dezoito reais 

e oitenta e um centavos). A parte requerente notificou a requerida por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. É o 

relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício à 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. 

Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000066-49.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de SOLANGE 
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MARIA DE CAMARGO LIMA, todos devidamente qualificados. Consta nos 

autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um 

veículo automotor identificado como: “Marca CHEVROLET, modelo S-10 CD 

ADVANTAGE 4X2 2.4 8V, chassi n.º 9BG138HU09C406709, ano de 

fabricação 2008 e modelo 2009, cor PRETA, placa NIY9347, renavam 

00973524189 (Doc. anexo)”. Os autos registram que a requerida tornou 

inadimplente do valor remanescente de R$3.018,81 (três mil e dezoito reais 

e oitenta e um centavos). A parte requerente notificou a requerida por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. É o 

relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício à 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. 

Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1000066-49.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de SOLANGE 

MARIA DE CAMARGO LIMA, todos devidamente qualificados. Consta nos 

autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um 

veículo automotor identificado como: “Marca CHEVROLET, modelo S-10 CD 

ADVANTAGE 4X2 2.4 8V, chassi n.º 9BG138HU09C406709, ano de 

fabricação 2008 e modelo 2009, cor PRETA, placa NIY9347, renavam 

00973524189 (Doc. anexo)”. Os autos registram que a requerida tornou 

inadimplente do valor remanescente de R$3.018,81 (três mil e dezoito reais 

e oitenta e um centavos). A parte requerente notificou a requerida por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento 

dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente ajuizou 

presente ação em que pediu a tutela de urgência consistente em busca e 

apreensão do bem dentre outras consequências decorrentes da mora. É o 

relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, tendo ficado demonstrada a 

mora por meio da notificação extrajudicial, defiro a liminar e determino a 

expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo 

automotor objeto desta ação. Caso o bem seja encontrado e apreendido, 

expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a 

suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados 

ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício à 

Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a 

abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes 

sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado 

de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas 

à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Arbitro 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido com esta demanda. Poderá o senhor oficial de justiça 

usar as faculdades previstas no artigo 212 do Código de Processo Civil e 

utilizar de reforço policial caso seja demonstrada a necessidade, ficando 

também autorizado arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a 

apreensão do bem. Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da 

parte requerida, cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 

(cinco) dias, após a execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o 

pagamento integral do débito, caso contrário a propriedade se consolidará 

em favor do requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de 

defesa é de 15 (quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. 

Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-85.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDEIR ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos nº 1000083-85.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão com pedido liminar. Em análise ao caderno processual, há 

ausência da notificação extrajudicial em face do devedor, razão porque 

determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte o documento faltante, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. 

Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-47.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR MIGUEL DE SALES (REU)

 

PROCESSO n. 1000092-47.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: ALCIR MIGUEL DE SALES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 
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Juizado Especial Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 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: 1000094-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA ALECRIM (AUTOR)

ALESSANDRO JESUS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-17.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

JESUS DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE POLO PASSIVO: ADRIANO 

SOUZA SILVA VIDEO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 17/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. CUIABÁ, 24 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: 1000095-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA (REU)

 

PROCESSO n. 1000095-02.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 17/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000092-47.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR MIGUEL DE SALES (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 de março de 2020 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 de março de 2020 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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. 28373433. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 24 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000064-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE NOVAES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000064-16.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIANE NOVAES DE 

CAMPOS EXECUTADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28224374, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 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 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255661 Nr: 5879-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rezende dos Anjos, Roberto da Rocha 
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Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 5879-79.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Valdir Rezende dos Anjos e Roberto da Rocha Ferreira

INTIMANDO: Réu(s): Roberto da Rocha Ferreira, Cpf: 20269797823, Rg: 

24.048.624-9 SSP SP Filiação: Anibal Gonçalves Ferreira e de Elza Maria 

da Rocha, data de nascimento: 07/12/1963, brasileiro(a), natural de Paulo 

de faria-SP, convivente, lavrador / cortador de cana, Endereço: Rua Barão 

do Rio Branco, S/nº, Bairro: Alto da Boa Vista-(065)9959-6324, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 211/223, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DESPACHO: SENTENÇA Vistos, etc. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim 

de CONDENAR o réu ROBERTO DA ROCHA FERREIRA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código 

Penal (1º Fato), e CONDENAR o réu VALDIR REZENDE DOS ANJOS, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e 

IV (1º Fato), e art. 155, caput (2º Fato), em continuidade delitiva, nos 

moldes do art. 71, todos do Código Penal. Passo a dosar as penas a 

serem aplicadas aos réus, nos termos do art. 68 do Código Penal. Réu 

Roberto da Rocha Ferreira Do crime de furto qualificado – art. 155, §4º, 

incisos I e IV, do Código Penal (1º FATO). Em atenção ao disposto no art. 

59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu é possuidor de maus antecedente, vez que ostenta quatro 

condenações anteriores transitadas em julgado com o decurso do prazo 

depurador de 05 (cinco) anos, as quais foram objetos dos executivos de 

pena registrados sob os códigos CI 138513, CI 18478 e CI 149654, que 

tramitaram perante a 2ª Vara desta Comarca, e código CI 8894, que 

tramitou perante a 1ª Vara desta Comarca, o que, no entanto, não 

inviabiliza o reconhecimento dos maus antecedentes; poucos elementos 

foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se à 

vontade de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é 

punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito devem ser 

valoradas negativamente, porquanto cometido em concurso de pessoas e 

com rompimento de obstáculos, revelando maior ousadia do agente, de 

modo que a primeira servirá para agravar a pena-base e a segunda não 

será valorada, pois será utilizada como a qualificadora do delito; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que as circunstâncias 

não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se a 

existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus 

antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal, 

em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Sobre a valoração da 

circunstância judicial correspondente aos maus antecedentes no patamar 

de 1/6 (um sexto), aplicado sobre o intervalo da pena em abstrato, 

colaciono recente julgado do STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. QUANTUM DE 

AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 DO INTERVALO 

ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 

POSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SÚMULA N. 269 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT NÃO 

CONHECIDO. [...] "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 

que a exasperação 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" (HC 408.971/DF, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 

24/08/2018). 3. Embora a pena final não tenha ultrapassado 4 anos de 

reclusão, a presença de circunstância judicial negativa e de reincidência 

possibilita a fixação do regime inicial fechado. Não incidência do Enunciado 

n. 269 da Súmula desta Corte. Habeas corpus não conhecido. (HC 

451.254/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 

em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) Concorrem a circunstância atenuante 

prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a circunstância 

agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), sendo que, além das 

condenações valoradas como maus antecedentes, o acusado ostenta 

outra condenação anterior transitada em julgado, objeto do executivo de 

pena CI 251677, em trâmite neste juízo, de modo que as compenso, 

conforme entendimento jurisprudencial prevalente, pelo que torno definitiva 

a pena do réu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, frente à 

inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena. Em atenção ao 

critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, 

fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, correspondentes a um 

trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Em decorrência do 

disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, embora a pena tenha sido 

fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, por ser 

reincidente. In casu, é descabida a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como 

a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP. O 

acusado poderá recorrer em liberdade, vez que o regime inicial de 

cumprimento de pena foi o semiaberto e que permaneceu solto durante a 

instrução processual. A propósito, impende colacionar o seguinte julgado: 

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 

FURTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. 

REITERAÇÃO. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR 

MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

necessidade da segregação cautelar decretada na sentença condenatória 

se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da 

periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática 

delituosa. 2. Recurso em "habeas corpus" não provido. (STJ - RHC: 35163 

MG 2013/0005017-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 11/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

19/03/2014).” Grifo nosso. Nessa toada, expeça-se mandado de prisão 

preventiva em desfavor do réu VALDIR REZENDE DOS ANJOS. 

Disposições comuns. Considerando os trabalhos realizados pelo causídico 

nomeado à fl. 153, arbitro 10 (dez) URH’s a título de honorários 

advocatícios, a serem executados ulteriormente em face do Estado de 

Mato Grosso. Deixo de condenar os réus nas custas e despesas 

processuais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a) Lance o nome dos réus no rol dos culpados; b) 

Expeça-se guia de execução definitiva dos condenados. Transitada em 

julgado a sentença para a acusação, expeça-se guia provisória do réu 

Valdir Rezende dos Anjos; c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, 

do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão; d) Comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal; Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Intime-se o réu Roberto da Rocha Ferreira por edital, vez que 

revel. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 2019. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra 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, Glaucia Helena M. 

Fernandes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de janeiro de 2020.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 272982 Nr: 3387-46.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welligton Gomes Santiago
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fatima Pedrosa de 

Araujo - OAB:174149

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal, recebo a denúncia. Inexistindo 

outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 10/03/2020, às 18h00min para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272531 Nr: 3134-58.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 Impulsiono os presentes autos à douta advogada do acusado para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, paulo henrique schmoller de souza - OAB:7887

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha Emerson Pereira da Silva 

para o dia 13/08/2020, às 17h00min.

 Ciência ao Ministério Público, Defesa e acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Considerando que não restou comprovado que os celulares e valores 

apreendidos à fl. 14 possuem correlação com as condutas delitivas, 

intime-se o causídico dos réus, após o trânsito em julgado, a fim de se 

manifestar acerca do interesse quanto a restituição, devendo apresentar 

conta corrente para transferência da montante.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001564-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE MARIA BERGAMIN PRETTO (EXECUTADO)

ADVASSON PRETTO (EXECUTADO)

ROMMEL PRETTO (EXECUTADO)

JOAO PRETTO (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. 28353153, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,24 de janeiro de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002023-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA ALVES FERREIRA (INVENTARIANTE)

FELIPE DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAUZIM DUARTE DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

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 Requerente, na pessoa de seu advogado, para ciência 

da petição ID 25586310. Nova Mutum,24 de janeiro de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003207-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIRCEU FRANCHINI (EXECUTADO)

PAULO JOSE FRANCHINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003207-16.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 1674-25.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:MT 10.365-A, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Assim, DETERMINO o desbloqueio imediato no importe de R$ 2.319,86, 

(dois mil e trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), 

bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado 

Tiago de Moraes (extrato de bloqueio). Promova com o levantamento dos 

valores, em benefício do executado, observando conta bancária a ser 

indicada pelo executado. Após, sem prejuízo do supra determinado, 

abra-se vistas à parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 126/130. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 348-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Antonio Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pazinato E Cia Ltda. Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 348-20.2013.811.0086. L. Apolo 1025.

Vistos, etc.

De proêmio, considerando infrutífera a tentativa de intimação via postal 

acerca da penhora on-line realizada à fl. 37, pelo Sistema Bacenjud, com 

fundamento nos artigos 814, § 4° c.c. 274, Parágrafo Único do Código de 

Processo Civil, determino à expedição de alvará judicial para liberação de 

valores penhorados à fl. 37, guardando observância os dados bancários 

delineados à fl. 48.

Ademais, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 48 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

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.: 52386 Nr: 3401-77.2011.811.0086

 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: Piva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coml de Combustiveis Borssatti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 3401-77.2011.811.0086. L. Apolo 10463.

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Piva & Cia Ltda em desfavor de 

Coml de Combustiveis Borssatti Ltda.

À fl. 76 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Eventuais custas finais pela parte Autora. Incabíveis honorários 

advocatícios.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87825 Nr: 3621-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Luis Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 3621-36.2015.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte Executada diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua citação, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Executada, possível a intimação por 

edital.

Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja referida parte intimada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intimem-se as 

partes, para que, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92392 Nr: 1439-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE MAYOLINO E MAYOLINO LTDA ME, 

GRAZIELE WILKE MAYOLINO, MARCELO ABREU MAYOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que em 

5 (cinco) dias INFORME OS DADOS BANCÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DE 

VALORES, UMA VEZ QUE OS DADOS INFORMADOS Às fls. 79 estão 

incorretos e o alvará de liberação fora cancelado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104818 Nr: 3180-84.2017.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Antônio Sfredo, Márcia Taffarel Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3180-84.2017.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde – Sicredi Ouro Verde em desfavor 

de Joarez Antonio Sfredo e Marcia Taffarel Sfredo aduzindo ser credora 

da parte Requerida no valor de R$ 39.401,19.

 Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos 

Monitórios, constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 

701, § 2°, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas 

servindo a presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão 

em título executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 

26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Dessa forma, intime-se a parte Executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da dívida. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, serão acrescidos honorários de 10% (dez por cento) e multa 

de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial 

de débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110061 Nr: 5970-41.2017.811.0086

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 60/62, 

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 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111146 Nr: 6626-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 6626-95.2017.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Considerando infrutífera a tentativa de citação da parte Executada no 

endereço obtido junto aos Sistemas Informatizados à fl. 29, dê-se fiel 

cumprimento a decisão proferida à fl. 26, no tocante a citação da parte 

Executada via edital.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

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.: 93750 Nr: 2300-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:MT 14834, José Carlos Moura - OAB:MT 16233

 Processo n. 2300-29.2016.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, o Executado Claudio Marques da Silva, no 

endereço da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, em relação aos alimentos devidos, 

nos termos do que consta na manifestação à fl. 93, bem como, os que se 

vencerem no curso da demanda.

Conste do mandado a advertência de que se o devedor não pagar, nem 

tampouco se escusar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71161 Nr: 3696-80.2012.811.0086

 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 Maiorane Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Processo n. 3696-80.2012.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Domingos 

Maiorane Primo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados.

A Exequente apresentou cálculos de liquidação à fl. 180/186.

Devidamente intimado, o Instituto Executado apresentou anuência com os 

cálculos, vide fl. 188v°.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

De proêmio, ante a concordância da parte Executada com os cálculos 

apresentados pela Exequente, homologo os cálculos de fls. 180/186.

 Assim, diante da concordância da parte Executada com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, impõe-se a determinação de expedição da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 473 de 777



Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil.

De mais a mais, com a expedição do RPV/Precatório, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo legal, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017-CJF, com redação “in verbis”:

“Art. 11. Tratando-se de precatório ou RPV’s, o juiz da execução, antes do 

encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório.”

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001337-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001337-96.2019.8.11.0086 

Assunto: GUARDA (1420) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, ID 28102483, 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que os documentos juntados às fls. 144/145 se tratam de 

ação autônoma, proceda-se ao desentranhamento dos referidos 

documentos, encaminhando-os para distribuição por dependência dos 

autos Código 71632.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 5916-12.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON DIONISIO ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, 

por meio de documentos carreados aos autos, que tentou localizar o 

endereço do executado junto a bancos de dados privados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92790 Nr: 1716-59.2016.811.0086

 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: José do Prado, Cleonilson do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antônio, Jose de Tal, Demais pessoas, 

Duane de Tal, Gilberto de Tal, Jose Antonio dos Santos, Jose Sidnei F. 

Ferreira, Lurdes de França, Lucinei Oliveira dos Santos, Rondenei Ferreira 

de Souza, Juliane Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

De proêmio, considerando que na presente ação possessória figura no 

polo passivo grande número de pessoas, sendo necessária a intimação 

dos requeridos ausentes por edital, cancele-se a audiência anteriormente 

designada.

Redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20/02/2020, às 15h00min, devendo as partes serem intimadas.

Expeça-se novamente mandando de intimação dos requeridos, devendo 

ser intimados por edital aqueles que não forem encontrados no local, 

conforme artigo 554, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

No mais, considerando a ausência de Defensor Público atuante na 

Defensoria Pública Cível desta Comarca, informada através do ofício nº 

02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em anexo à presente decisão, bem 

como que o requerente Luan Francisco dos Santos Lima, representado 

por sua genitora Cristiane dos Santos Lima era assistido pela Defensoria 

Pública, NOMEIO como advogado dativo o Dr. Cesar Roberto Boni, OAB/MT 

8.268, oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH’s, o equivalente a R$ 3.714,04 (três mil, setecentos e 

quatorze reais e quatro centavos), ao mencionado requerente até o 

deslinde do feito ou nomeação de novo Defensor Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 924-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Donecelles Pintado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 50, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95968 Nr: 3708-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o autor juntou o documento de fls. 

67/77 com a visibilidade prejudicada, o que inviabiliza a análise do feito.

Assim, intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos acordo apto para leitura a fim de viabilizar sua análise, sob pena de 

indeferimento da transação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 5167-92.2016.811.0086

 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: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o autor juntou o documento de fls. 

67/77 com a visibilidade prejudicada, o que inviabiliza a análise do feito.

Assim, intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos acordo apto para leitura a fim de viabilizar sua análise, sob pena de 

indeferimento da transação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 3032-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Cristofoletti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Socolowski - OAB:SP 

274.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, 

por meio de documentos carreados aos autos, que tentou localizar o 

endereço do executado junto a bancos de dados privados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 3784-21.2012.811.0086

 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: Erasmo Carlos Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de ERASMO CARLOS PELISÃO, 

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 

sucumbências.

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73668 Nr: 2186-95.2013.811.0086

 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): Joselito Paulo Bazana - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:MT 7008-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 304.

Assim, concedo a dilação de prazo de 20 (vinte) dias à requerente.

Decorrido o prazo, determino intimação do requerente para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78153 Nr: 4078-73.2012.811.0086

 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: Vitalino Borssatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 214.

Assim, concedo a dilação de prazo de 15 (quinze) dias à requerente.

Decorrido o prazo, determino intimação do requerente para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79670 Nr: 2786-82.2014.811.0086

 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: Antonio Franciscato Sanches, Valdecir Errera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:MT 2321-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 Sendo assim, considerando que o patrono LEONARDO TREVISAN 

manifestou concordância com o valor indicado pelos 

apelantes/executados, outorgando a quitação do pagamento, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA referentes aos 

honorários advocatícios sucumbenciais do citado causídico, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do CPC.No mais, intime-se o causídico RAFAEL 

PIVETTA GAVLINSKI para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação e, após decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para apreciação do recurso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 320-91.2009.811.0086

 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: Adelci Cervinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO 

DONEÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por ADELCI 

CERVINSKI em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 204, o causídico do requerente comprovou o repasse de valores 

devidos ao autor.

 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.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 3373-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo, Genilde Maria Pahim, Espólio de Vitólio Luiz 

Mazzardo, Claudina Maria Motter Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A, Sem adv. - OAB:, sem advogado - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls.246/247, 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.: 111320 Nr: 6736-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Correa da Silva e Santana LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o endereço constante da informação 

de fls. 42 já foi diligenciado, consoante certidão de fl. 28 e 35/36. Ato 

contínuo, abro vistas, por carga dos autos, para intimar a Fazenda Pública 

Municipal, para requerer o que entender de direito no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-73.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BENEDITA 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. 1000127-73.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOANICE 

BENEDITA 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 Data: 

10/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000128-58.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-58.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:KAREN DE 

MORAIS LEAO SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELIMARI CUNHA FONTES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 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 Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1000928-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-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 DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000928-91.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.077,73 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENATO COSTA DA SILVA Endereço: 

Rua das Calêndulas, S/N, quadra 14, lote 13, Lírios do Campo, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT13333-O Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 24 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 
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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: 1001024-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEMERSON DAS NEVES DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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 DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1001024-09.2017.8.11.0086 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEMERSON DAS NEVES DA 

SILVA Endereço: RUA: DOS PINHEIROS, 1464w, CAROLINA 2, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT13333-O Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 24 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: 1001326-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA EDUARDA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001326-04.2018.8.11.0086. REQUERENTE: FLAVIA EDUARDA FERREIRA 

MENDES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito FLAVIA 

EDUARDA FERREIRA MENDES em face IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. 

Diz, em síntese, que em janeiro de 2018 realizou um vestibular na 

reclamada e no mesmo dia o funcionária da mesma a fez assinar um 

contrato e entregou um boleto no valor de R$77,56 (setenta e sete reais e 

cinquenta e seis centavos) para pagamento, ao que foi informada que 

deveria aguardar o resultado do vestibular, porém, nunca foi informada 

sobre o resultado do vestibular e posteriormente recebeu uma cobrança 

no valor de R$ 2.510,12 (dois mil e quinhentos e dez reais e doze 

centavos). A reclamada contesta alegando que a parte reclamante 

realizou o pagamento por sua liberalidade, que não foi inscrita no cadastro 

de proteção ao crédito e, ainda, somente formalizou a desistência em 

19/03/2018. Pois bem. 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. Em 

atenta análise aos fatos e provas verifico que a parte Reclamada não 

trouxe aos autos provas de que a parte autora tenha efetuado a matrícula, 

ou seja, tenha levado os documentos, nem mesmo tenha iniciado os 

estudos. Assim, parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios 

da origem do débito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Diante destes fatos a declaração de inexistência é 

medida que se impõe, porém a simples cobrança não é passível de 

indenização por danos morais, mormente porque não houve a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, I, CPC, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de DECLARAR a inexistência 

do débito negativado do valor de R$ 2.510,12 (dois mil e quinhentos e dez 

reais e doze centavos). Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN OAB - SP234119-O (ADVOGADO(A))

GEORGES BOU MAACHAR NETO OAB - SP296776 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000075-82.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO ROBERTO 

MARTINAZZO REQUERIDO: CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE 

ELETRONICA S.A. Vistos etc. Acolho a justificativa da ausência do 

requerido na audiência preliminar, por ausência de tempo hábil entre a 

chegada do AR e a data aprazada. Ao gestor judiciário para designar 

nova data. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN OAB - SP234119-O (ADVOGADO(A))

GEORGES BOU MAACHAR NETO OAB - SP296776 (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. 

1000075-82.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 157,12 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: PAULO ROBERTO MARTINAZZO Endereço: Rua dos 

Jambos, 460-N, Torre A, Apto 201 -Resid Pq dos Jambos, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: HILARIO 

SCHIEFELBEIN - MT0012532A POLO PASSIVO: Nome: CONECTCAR 

SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. Endereço: Alameda Rio 

Negro, 585, Torre C, Conjunto 121, 12 Andar, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

GEORGES BOU MAACHAR NETO - SP296776, RUBENS DECOUSSAU 

TILKIAN - SP234119-O Senhor(a): PAULO ROBERTO MARTINAZZO 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, 24 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: 8010363-38.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010363-38.2015.8.11.0086. REQUERENTE: LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME 

REQUERIDO: JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LUCIMAR DE SIQUEIRA 

ME em face de JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA. Diz, em síntese, que 

realizou com a parte reclamada um contrato de compra e venda de veículo 

automotor TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX, ANO 2014/2015, COR 

BRANCA, PALCA QBG 7817, RENAVAN 01115178781, em data de 

05/03/2015, e para o pagamento ficou acordado o valor de R$ 44.000,00 

(quarenta e quatro mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 

dinheiro no dia da assinatura do documento, R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) em serviços de recapagem, R$ 9.000,00 (nove mil reais), em 05 

parcelas através de cheques, sendo 04 cheques de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) e um cheque de R$ 1.000,00 (um mil reais). Contudo, a parte 

reclama realizou os pagamentos no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil 

reais), restando para pagamento o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de 

serviços de recapagem que não foi realizado. A reclamada contesta 

alegando que houve a devida prestação de serviço de recapagem e junta 

aos autos nota fiscal no valor de R$5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez 

reais). Foi realizada audiência de instrução. Pois bem. 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 341 e 336 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. O contrato de compra e venda com 

o estabelecimento da forma de pagamento restou incontroverso entre as 

partes que confirmam o compromisso constante no documento juntado ao 

ID 6490450. Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora na 

cobrança, pois, em que pese a parte reclamada tenha informado a 

prestação do serviço e a quitação do débito, o fato é que a nota fiscal é 

documento unilateral que, neste caso, não tem assinatura de recebimento 

do serviço, nem ordem serviço ou outro documento que comprove a 

anuência da parte autora. Ademais, em análise aos depoimentos 

prestados em audiência de instrução pela testemunha Antônio Ferreira 

verifico que o mesmo alega que tinha conhecimento na época dos fatos 

que o gerente da empresa não autorizou o serviço de recapagem, uma 

vez que a parte reclamada havia saído da empresa e não se 

responsabilizaria pelo pagamento do serviço. Ainda, a testemunha Bruna 

informa que era funcionária da recapadora, sendo responsável pela 

emissão de notas fiscais, e que tem ciência da negócio entre as partes em 

que seria pago o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em serviços, 

contudo, se lembra que foram realizados os serviços de recapagem em 

torno de 9 a 10 mil reais, não tendo ciência se foi pago todo o valor. E, 

ainda, informa que o gerente da época não autorizou a realização de 

novos serviços por não saber quem iria realizar o pagamento a empresa. 

Desta forma, diante de todos os fatos e provas constantes nos autos 

vislumbro a hipótese de inadimplência da parte reclamada, vez que não foi 

comprovada a prestação do serviço de recapagem no valor total do 

débito, sendo a cobrança legitima. Diante destas razões é que a 

reclamada deve pagar à parte autora a importância devida de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Ainda, tendo em vista a legitimidade da cobrança é que o 

pedido contraposto será julgado improcedente por ausência de 

comprovação da quitação do débito. Por fim, o simples inadimplemento 

obrigacional não é causa passível de indenização por danos morais, 

configurando mero aborrecimento do cotidiano. Assim, não há que se 

reconhecer tal direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 
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mero aborrecimento e 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, 

mormente porque o nome da parte autora não fora inscrito no cadastro de 

proteção ao crédito. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer 

situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios 

e prejuízos à vida em sociedade. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), juros e correção monetária pelo INPC a partir 

do vencimento do débito e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC/15. 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. 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 1000478-80.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHELE RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pela Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com o processo de n. 

1000476-13.2019.8.11.0086 e que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Opino pelo 

acolhimento do pedido de retificação do polo passivo, devendo constar 

como reclamado Tim S.A. Proceda a Secretaria com as alterações junto ao 

PJE. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por Michele Rodrigues 

de Carvalho em desfavor de Tim S.A. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 
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forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a fixação 

de indenização nas duas ações, aliado ao fato de que decorreram mais de 

02 anos entre a data da negativação e a data da propositura da ação e, 

ainda, o valor irrisório da negativação, bem como, a inércia da Reclamante 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direto com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Não vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no 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). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de 

setembro de 2019 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 1000476-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHELE RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre duas ações ajuizadas pela Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com o processo de n. 

1000478-80.2019.8.11.0086 e que igualmente aguarda prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Michele Rodrigues de 

Carvalho em desfavor de Tim S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência de fraude 

suscitada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o risco do negócio, é 

sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas contratações e 

diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por terceiros, nos 
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exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: Direito do 

Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente de 

fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na 

hipótese, o dano moral é in reipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (g.n.) Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a fixação 

de indenização nas duas ações, aliado ao fato de que decorreram mais de 

02 anos entre a data da negativação e a data da propositura da ação e, 

ainda, o valor irrisório da negativação, bem como, a inércia da Reclamante 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direto com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a 

má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no 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). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de setembro de 2019 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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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. 

1000077-18.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.590,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GRIZA & GRIZA LTDA - ME Endereço: Rua Presidente 

Vargas, 1179-E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: 

EDSON GRIZA Endereço: DAS CAMELIAS, 3102 N, RES DAS PALMEIRAS, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: CIELO S.A. 

Endereço: ALAMEDA XINGU, 512, andar 21 ao 31, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-030 Senhor(a): GRIZA & GRIZA 

LTDA - ME 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, 24 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010418-18.2017.8.11.0086. INTERESSADO: JONATA AVELAR MORCH 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais proposta 

por JONATA AVELAR MORCH em face de ENERGISA S.A. Diz, em síntese, 

que no dia 05 de Abril de 2016, por volta das 12h00min, a reclamada 

estava realizando uma limpeza de rotina da linha de energia rural, onde 

uma árvore foi derrubada atingindo a rede elétrica da unidade 

consumidora 6/1679957-9, que distribui energia para sua granja, onde a 

mesma permaneceu sem energia por aproximadamente duas horas, 

porém, por estar sem energia morreram aproximadamente quatro mil 

frangos, suportando um prejuízo de R$16.206,66 (dezesseis mil e 

duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos). INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência do 

juizado especial em razão da necessidade de perícia, visto que as provas 

dos autos são suficientes para julgamento da lide. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em que pese a parte 

reclamada informe que não houve ato ilícito o fato é que o autor 

comprovou ter havido queda de energia na sua unidade consumidora e 

morte dos frangos por excesso de calor. Contudo, vislumbro no laudo de 

mortalidade de aves (ID 11983376) que morreram 1500 aves, e não quatro 

mil como informado na exordial, devendo, desta forma, a reclamada 

indenizar por danos materiais o equivalente a morte de 1500 aves, ao que 

vislumbro na nota fiscal (ID 6518027) que o frango estava sendo 

comercializado a R$2,77 (dois reais e setenta e sete centavos), motivo 

pelo qual tem a reclamada o dever de ressarcir o valor de R$4.155,00 

(quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais) pelos danos materiais. Assim, 

como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos 

e serviços, para que ele 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 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTE para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora a titulo 

de indenização por danos materiais o equivalente a 4.600 (quatro mil e 

seiscentos) frangos, no valor unitário informado na nota fiscal de Id. 

6518027, qual seja, o valor de R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete 

centavos), totalizando o importe de R$ 12.742,00 (doze mil setecentos e 

quarenta e dois reais), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir 

do evento danoso. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. 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 SENTENÇA Processo: 

1000179-40.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CACIANE GNOATTO 

REQUERIDO: W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer proposta por CACIANE GNOATTO em 

face de W.R ARAUJO-ME. Diz, em síntese, que vendeu um veículo 

FIAT/FIORINO FLEX, PLACA:AON-2281, RENAVAM:91171194, ANO:2007, 

COR:BRANCA, na data do dia 20 de dezembro de 2012 para Patrícia 

Monica Belotinni, que vendeu para Aurea Maria de Ramos Paulo e que por 

fim vendeu para a parte reclamada, contudo, as partes não realizaram a 

transferência do veículo gerando débitos, momento em que buscou o 

CEJUSC realizando audiência de mediação no qual ficou acordado que a 

reclamada realizaria a transferência no prazo de 30 dias sob pena de 

multa de R$2.000,00 (dois mil reais), mas o acordo não foi cumprido. A 

liminar foi deferida. A parte reclamada deixou de comparecer à audiência 

de conciliação e de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. É o breve relato. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Foi deferida a inversão 

do ônus prova e, além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico a verossimilhança 

nas alegações da parte que trouxe aos autos acordo assinado em sessão 

de mediação, bem como provas de que o acordo não foi cumprido. Diante 

dos fatos, é que a parte reclamada tem o dever de ressarcir o autor pelos 

danos matérias no valor de R$3.509,52 (três mil, quinhentos e nove reais, 

cinquenta e dois centavos), referente aos débitos do veículo que estão em 

nome da parte autora, bem como a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a 

reclamada a comprimir a liminar deferida que determinou a realização da 

imediata transferência do veículo para o seu nome; b) CONDENAR a parte 

requerida ao ressarcimento de danos materiais nos valores de R$3.509,52 

(três mil, quinhentos e nove reais, cinquenta e dois centavos), juros e 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento dos débitos; c) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), referente à multa, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a 

partir do inadimplemento da obrigação, extinguindo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Sentença publicada no PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. 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 SENTENÇA Processo: 

1000245-54.2017.8.11.0086. REQUERENTE: MORETTO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. 

- ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por MORETTO E CIA LTDA EPP em face de VIVO 

S.A e MS CELULAR. Diz, em síntese, que no mês de setembro do ano de 

2015 o representante da segunda reclamada compareceu na sede da 

parte autora e ofereceu plano pós-pago da telefônica Vivo S/A, o referido 

pacote denominado Vivo Gestão foi aderido pela requerente no dia 09 de 

setembro de 2015, tendo como número da conta 0258839173, 

disponibilizava como vantagens 20 assinaturas onde havia 2.000,00 

minutos cada linha para vivo local usando o prefixo 015, 1.000,00 minutos 

de ligações para telefones fixos e de outras operadoras, 1.000,00 
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torpedos SMS compartilhado e 120 MB de internet para cada linha o preço 

a ser pago mensalmente seria de R$. 1.203,15 (mil duzentos e três reais e 

quinze centavos), para essas 20 linhas seriam ofertados gratuitamente 20 

aparelhos celulares da marca Sansung modelo G110 Pocket 2 Dualsim. 

Contudo, logo após, com a utilização do plano começou a perceber 

aumento desarrazoado das faturas, motivo pelo qual enviou e-mails 

contestando os valores e solicitando bloqueio de ligações LDN e LDI, 

porém, o problema persistiu, trazendo aos autos os valores contestados 

de R$ 316,00(trezentos e dezesseis reais), fatura de dezembro de 2016, 

R$ 360,75 (trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), da 

fatura de março de 2016 e R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro 

reais), da fatura de junho de 2016. A liminar para suspensão das linhas e 

da emissão das faturas foi deferida. ILEGITIMIDADE ATIVA Deixo de 

acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, vez que a parte autora 

comprovou ser uma empresa de pequeno porte (ID 8249906). PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência do juízo, vez que as provas dos autos são suficientes para 

julgamento da lide. NECESSIDADE DE CAUÇÃO Deixo de analisar a referida 

preliminar, vez que a fixação de caução está na esfera do livre 

convencimento do juiz e a matéria já foi decidida na decisão interlocutória 

(ID 9921459) Pois bem. Analisando os fatos e provas verifica-se que a 

parte autora celebrou contrato com a reclamada e em decorrência deste 

contrato recebeu aparelhos telefônicos conforme o contrato (ID 

13930403) e, ainda, consta neste contrato que a parte reclamante em 

caso de rescisão contratual antecipada pagaria multa compensatória 

referente ao valor residual contábil do valor dos aparelhos, como alegado 

pela reclamada em contestação. Ainda, verifico que a parte autora trouxe 

aos autos vários e-mails em que contesta as faturas e solicita o bloqueio 

de ligações para algumas linhas, visto se tratar de plano empresarial. 

Diante deste fato, verifico que é direito da parte autora o refaturamento 

dos seguintes débitos: R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), fatura de 

dezembro de 2016, R$ 360,75 (trezentos e sessenta reais e setenta e 

cinco centavos), da fatura de março de 2016 e R$ 864,00 (oitocentos e 

sessenta e quatro reais), da fatura de junho de 2016, como consta na 

exordial, bem como o cancelamento das faturas geradas após a 

concessão da liminar. Contudo, verifico que, em que pese a parte autora 

tenha tido aborrecimentos, o fato é que não vislumbro ato ilícito praticado 

pela reclamada passível de indenização por danos morais. Assim, não é 

possível admitir que o fato tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real lesão ao direito 

da personalidade da parte autora, mormente, porque o autor, por se tratar 

de figura pública, esta sujeito a constantes interesse da mídia. Com efeito, 

em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, 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. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Reputa-se assim a inexistência de dano moral a ser reparado. 

Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos inicias para DECLARAR o cancelamento do 

contrato e o refaturamento do débitos objeto da lide realizando o 

abatimento dos valores R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), fatura de 

dezembro de 2016, R$ 360,75 (trezentos e sessenta reais e setenta e 

cinco centavos), da fatura de março de 2016 e R$ 864,00 (oitocentos e 

sessenta e quatro reais), da fatura de junho de 2016, bem como o 

cancelamento das faturas geradas após a concessão da liminar e 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no 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, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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PROCESSO n. 1000134-65.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:VANDERCLEA 

CARDOSO MARTINS 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 Data: 

11/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000331-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000331-25.2017.8.11.0086. REQUERENTE: SERAFIM ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Indenizatória proposta por SERAFIM ALVES RODRIGUES em face 

de MÉTODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA. Diz, em síntese, que no ano de 2008 realizou a compra 

de um terreno e em 2009 realizou a devolução deste para a imobiliária para 

que o colocasse a venda novamente, ao passo que em 11/05/2009, foi 

feito uma carta de transferência de lote do autor para a nova proprietária 

Kiriane Gomes Lima, contudo, em novembro de 2016 necessitou realizar 

um empréstimo e descobriu que seu nome havia sido protestado, momento 

em que ao procurar saber as razões verificou que foi em razão de débitos 

com IPTU do ano de 2012, e, somente após procurar a imobiliária para a 

regularização seu nome foi retirado. A reclamada contesta alegando 

ilegitimidade passiva, bem como era dever dos proprietários realizar a 

alteração do cadastro na Prefeitura. ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que restou demonstrado 

pelo contrato de compra e venda em anexo que a requerida foi quem 

intermediou o negócio na qualidade de imobiliária. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

assiste razão a parte autora, vez que restou comprovado que realizou a 

cessão do direito no ano de 2009, não devendo ser responsabilizado por 

débitos de IPTU do imóvel em períodos posteriores, contudo, em que pese 

a parte reclamada conteste alegando que era dever das partes atualizar 

os registros na Prefeitura, esta cláusula não consta no contrato, fato este 
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que demonstra a falha na prestação do serviço da mesma que não 

realizou a atualização cadastral do imóvel. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha na prestação do serviço. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos do 

CPC/15. 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. 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 SENTENÇA Processo: 

1003093-77.2018.8.11.0086. REQUERENTE: GIANNI SCAPIN REQUERIDO: 

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME, SAMUEL ARI BAUMANN - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

GIANNI SCAPIN em face de CENTER BOMBAS E BICOS INJETORAS EIREL, 

SAMUEL ARI BAUMANN –ME. Diz, em síntese, que tomou conhecimento 

que havia sido protestado pelos títulos nº 2098, no valor de R$ 623,00, 

vencido em 10.12.2014; 1084, no valor de R$ 1.085,97, vencido em 

20.12.2014; 2240, no valor de R$ 617,00, vencido em 01.01.2015; 2099, 

no valor de R$ 623,00, vencido em 10.01.2015; 2241, no valor de R$ 

617,00, vencido em 01.02.2015; 2100, no valor de R$ 622,80, vencido em 

10.02.2015; 2242, no valor de R$ 617,00, vencido em 01.03.2015; 2243, 

no valor de R$ 617,00, vencido em 01.04.2015, pela empresa CENTER 

BOMBAS E BICOS INJETORAS EIREL e pelos títulos nº 00055, no valor de 

R$ 858,00, vencido em 15.12.2014; 00056, no valor de R$ 858,00, vencido 

em 15.01.2015; 00057, no valor de R$ 858,00, vencido em 15.02.2015; 

00058, no valor de R$ 858,00, vencido em 15.03.2015; 00059, no valor de 

R$ 858,00, vencido em 15.04.2015; 00060, no valor de R$ 858,00, vencido 

em 15.05.2015, pela empresa ALPHA RETIFICA DE MOTORES, contudo, 

desconhece estes títulos. A reclamada contesta alegando que o autor agia 

em sociedade de fato com seu irmão Júlio César Scapin e que a parte 

reclamante realizou retiradas de mercadorias, bem como a baixa no 

protesto foi realizada em 08/11/2018, após a notificação extrajudicial. O 

reclamado SAMUEL ARI BAUMANN –ME não apresentou contestação. 

Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no 

art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de 

contestação da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. A liminar foi deferida (ID 17099433) determinando 

que as requeridas realizassem a baixa dos protestos, contudo, elas não 

comprovaram o cumprimento da liminar. Pois bem. 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. Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos 

autos verifico que, em que pese a parte reclamada tenha trazido notas de 

compras assinados pela parte autora, o fato é que não comprovou a 

legitimidade dos títulos protestados, objeto da lide. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pelo protesto, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado no protesto, o dano moral e nexo 

causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Ademais, as reclamadas 

não trouxeram provas aos autos do cumprimento da liminar deferida, 

motivo pelo qual deve ser aplicada a multa arbitrada (ID 17099433), no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) Logo, comprovada que o protesto foi indevido, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, RATIFICO a liminar deferida e JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) 

DETERMINAR a baixa dos protestos objeto da lide; b) CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, ao pagamento da multa arbitrada no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); c) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício 

de Nova Mutum determinando a baixa dos protestos. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-47.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR GIOPATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO ANTONIO NOVELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010268-47.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: LEODIR GIOPATTO EXECUTADO: CARLINHO ANTONIO 

NOVELLI 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. 26597691), 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, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado (id. 24800632) e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do 

artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 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, 23 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VALIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000063-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO VALIATTI REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP 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. 28173200] 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. 28228536], 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, 23 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135650 Nr: 5605-16.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Ceara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio da Silva Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clistenes Figueira Santos - 

OAB:OAB/CE 15477

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 05/03/2020 às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata, e para que encaminhe a resposta à acusação.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132258 Nr: 3779-52.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Dalla Giacomassa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabrielly Oliveira Alexandre 

de Moura - OAB:19.745, Robson Alexandre de Moura - OAB:13055

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 12 de março de 2020, às 16h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133732 Nr: 4602-26.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Nunes Santander, Juscivaldo Ferreira, 

Deocimar Silva da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Alexandre Ojeda da 

Silva - OAB: 19.856/O - MT, Estacio Chaves de Souza - OAB:19825/O - 

MT, Gleice Hellen Costa Leite de Brito - OAB:MT - 9475, Jose 

Carlos de A. Benevides - OAB:8159-A - MT, Nilton Gomes da Silva - 

OAB:MT 851

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, antecipo, desde 

logo, a audiência para o dia 12 de março de 2020, às 16h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134954 Nr: 5245-81.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Souza - 

OAB:MT 24.894, Maycon Gleison Furlan Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 12 de março de 2020, às 15h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130895 Nr: 2968-92.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Claudinei Kuster - 

OAB:31103, JOAO CARLINHOS CAMARGO - OAB:46640 RS

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128969 Nr: 1878-49.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Diani Lima Silva - 

OAB:MT 23.041

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que tomem ciência do ofício de fl. 

394 (audiência no Juízo Depracado em 17/02/2020 às 17h10min). É o que 

me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

Tendo ocorrido a preclusão pro judicato, haja vista o trânsito em julgado do 

acórdão de fls. 672/674, certificado à fl. 675, intimem-se as partes a fim de 

que se manifestem na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos para designação de Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 86445 Nr: 2783-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaco Jach Socoloski Rolim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 24 de setembro de 2020, às 17h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 92551 Nr: 1552-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Kummel Lhamas Ferreira, Izac 

Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZE APARECIDA CABULON 

GRACA - OAB:20420, JOÃO ALBERTO GRAÇA - OAB:19652, João 

Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de 

Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 24 de setembro de 2020, às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 4867-28.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Hoefel Morandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espíndola - 

OAB:18.197, Janice Spaniol - OAB:13846-B, KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:MT 17.746

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 05 de março de 2020, às 14h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135490 Nr: 5506-46.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivian de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla R Batista da Silva - 

OAB:20619, Marcia Regina Soares - OAB:21794

 Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/02/2020 às 13h40min.
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Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000018-87.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NX GOLD S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONTROL PAINEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

TAG-PAINEIS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000018-87.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: NX GOLD S.A. REQUERIDO: TAG-PAINEIS EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, MEGA CONTROL PAINEIS E EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E EVIDÊNCIA promovida por NX GOLD S/A contra TAG-PAINEIS 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e MEGA CONTROL PAINEIS E 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, todos qualificados na inicial. Aduz a 

parte autora, em breve síntese, que as partes mantinham relação 

comercial, onde as requeridas figuravam como fornecedoras da autora, 

afirmando que emitiu duplicatas de venda mercantil, as quais teriam sido 

protestadas indevidamente, mesmo tendo realizado o pagamento, sendo 

que até a presente data não recebeu as respectivas cartas de anuência. 

A peça inaugural veio instruída com documentos. É o breve relatório. 

Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, verifico que estão atendidos 

os pressupostos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

Assim, não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 321 do CPC, 

recebo e petição inicial. Quanto ao pedido de tutela de urgência ou 

evidência, impõe-se registrar possuem regramentos diferentes, sendo 

que, no caso, tenho que a hipótese melhor se amolda à tutela de urgência, 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: 

“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.” Com efeito, a análise minuciosa da peça 

inaugural e correlatos documentos permite inferir a probabilidade do direito 

da parte autora, eis que comprovou, mediante documentos, que teve seu 

nome protestado no Cartório do 2º Ofício de Nova Xavantina/MT, trazendo 

aos autos comprovantes que demonstram, por ora, o pagamento dos 

títulos levados à protesto, bem como solicitação à requerida para que 

retirasse o protesto. À evidência, a se comprovar ao final da demanda que 

os fatos narrados pelo Autor são verdadeiros, caberá à parte requerida 

promover o devido ressarcimento. E aqui reside a probabilidade do direito 

invocado. Por sua vez, o perigo de dano exsurge das consequências 

deletérias que o protesto extrajudicial é capaz de causar, dentre os quais 

se pode citar a indicação de que a devedora se encontra em situação de 

impontualidade de usas obrigações, constituída em mora e passível de 

insolvência perante a seus credores, o que, decerto, tem ampla 

repercussão no âmbito comercial, a exemplo da restrição de créditos, 

negativa de contratação por terceiros etc. Com efeito, a verossimilhança 

dos fatos alegados permite supor, ainda que em juízo de cognição 

sumária, a necessidade de resguardo do direito vindicado, de modo a 

apontar pela necessidade premente de concessão da tutela de urgência, 

sob pena de causação de prejuízos de grande monta à parte autora. 

Ademais, convém consignar que a concessão da medida cautelar em 

questão não se revela de caráter irreversível, uma vez que a sua 

concessão nenhum prejuízo acarretará à parte requerida, que, se 

vencedora na demanda, poderá socorrer-se dos meios legais para a 

cobrança do crédito a que faz jus. Nesse diapasão, o deferimento da 

liminar requerida é medida que se impõe. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito CONCEDO a tutela de urgência requerida, 

inaudita altera pars, para determinar a SUSTAÇÃO DO PROTESTO relativo 

às Duplicatas nº 31 e 2312 (protocolo 48881, Livro 130, Folha 34, data do 

protesto 03/03/2016, nos valores de R$ 20.949,06 e R$ 2.902,56, 

respectivamente), junto ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Nova 

Xavantina/MT, o que faço com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Expeça-se Oficio ao Cartório do 2o Ofício, localizado nesta 

Comarca de Nova Xavantina, determinando a sustação de protesto, até 

ulterior decisão. Citem-se as partes Requeridas no endereço declinado na 

exordial, bem como intime-se a parte autora para que ambos compareçam 

à audiência de conciliação a ser designada, facultando-se às partes 

fazerem-se acompanhar por advogado. Ressalte-se, ainda, que o não 

comparecimento injustificado dos autores ou da parte requerida importará 

em 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, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Na 

audiência, se não houver acordo, poderão os réus oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000017-05.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NX GOLD S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA DE FERRAMENTAS ROCHA LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000017-05.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): NX GOLD S.A. REU: IMPORTADORA DE FERRAMENTAS 

ROCHA LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento, 

com pedido de tutela de urgência, intentada por NX GOLD S/A contra 

IMPORTADORA DE FERRAMENTAS ROCHA LTDA, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Narra a parte autora, em apertada síntese, que as 

partes integrantes da presente ação possuíam relação comercial, onde a 

Ré figurava como uma das fornecedoras da parte Autora. Sustenta, 

porém, que após o recebimento das mercadorias, a Autora realizou 

tentativa de contato para o pagamento dos referidos pedidos, sem obter 

êxito em contatar a Ré, sendo surpreendida, após, com o apontamento 

dos títulos que se encontram protestados no 2º Ofício Extrajudicial desta 

Comarca. Aduz que diante do conhecimento acerca dos protestos, a 

Autora realizou nova tentativa de contato com a Ré, com o intuito de 

realizar o pagamento da dívida e, por consequência, pleitear o 

cancelamento do protesto e das inscrições nos órgãos de proteção ao 

crédito, e que em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verificou 

que o CNPJ da Ré hoje é considerado INAPTO, não havendo, tampouco, 

indicação de endereço de sua sede, havendo fortes indícios de 

dissolução irregular da sociedade. Relata, por fim, que não consegue 

qualquer contato com a parte Ré, encontrando-se, por consequência, 

impossibilitada de realizar o pagamento da dívida e obter o cancelamento 

do protesto dos títulos e das inscrições nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que está lhe ocasionando diversos prejuízos. Requer, em sede 

de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos dos protestos do título em 

questão. Junto à inicial acostou documentos. É o breve relatório 

Fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais do art. 542 do Código de Processo Civil. 

No que cerne ao pleito de antecipação de tutela, tenho que merece ser 

acolhido, senão vejamos. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será deferida quando presentes a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na 

espécie, tenho que a probabilidade do direito resta evidenciada, eis que 

consubstanciada no próprio requerimento de depósito objeto da ação de 

consignação em pagamento, correspondente ao valor da dívida 

devidamente atualizada, com o objetivo de satisfazer integralmente o 

crédito da parte Ré. Frise-se que o valor da dívida original foi indicado pela 

própria Ré no momento do apontamento dos títulos, tendo sido corrigido e 

acrescido dos juros legais, de acordo com os cálculos trazidos pela 

autora. Assim, mediante o interesse de depósito judicial da dívida pelo fato 
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de não ter localizado o requerido, ora credor, restará demonstrando o 

adimplemento total da obrigação de pagar e, por consequência, a 

inexistência da dívida que ensejou as inscrições indevidas. Por seu turno, 

o perigo de dano decorre das consequências deletérias que a inscrição 

do devedor junto ao Cartório de Protesto de títulos pode causar ao nome 

da autora. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela a fim de: a) AUTORIZAR A 

CONSIGNAÇÃO e DETERMINAR a expedição de guia para recolhimento da 

quantia indicada na petição inicial, no importe de R$ 10.554,30 (dez mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos); b) DETERMINAR 

que, após a comprovação do pagamento em consignação, seja expedido 

ofício ao Cartório do 2º Ofício de Nova Xavantina, para que promova a 

suspensão dos efeitos dos protestos das Duplicatas nº 91.749, 92.598, e 

89.6825 (livro 134, folhas 9, 10 e 11, data do protesto 16/09/2016); c) 

DETERMINAR a citação por edital da parte requerida com prazo de 20 

(vinte) dias, advertindo-se que, caso a parte requerida não compareça ao 

processo ser-lhe-á nomeado curador especial. Ressalto, por oportuno, 

que a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício somente deverá ocorrer 

após o recolhimento do valor objeto de consignação. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001334-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. D. L. (REQUERIDO)

L. B. B. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001334-72.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: GIULLER GONCALVES BRAZ REQUERIDO: LUCIMAR 

BORGES DA SILVA DE LIMA, L. B. B. G. Vistos. Considerando que a 

Comarca está enfrentando problemas em acessar à internet de o que 

impossibilitou a juntada do termo da audiência realizada no dia 13 de 

janeiro do corrente ano em tempo hábil e que na ocasião o ato foi 

redesignado ante a falta de intimação da parte requerida e, ainda, que 

diante do problema em tela, persiste a sua falta de intimação do 

demandado, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

04 de fevereiro de 2020, às 13h00min.' horário oficial de Mato Grosso. 

Consigno que oportunamente será confeccionada a juntada do termo da 

solenidade realizada em 13/01/2020, devidamente assinado pelos 

presentes. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 21 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 119745 Nr: 170-55.2020.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPÍDIO MARCULINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16.051-MT

 Vistos.

 Trata-se de carta precatória para oitiva de testemunha.

Assim sendo, para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 15h00min, (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE a testemunha, constando as advertências legais.

Em sendo policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, do CPP, 

ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado de 

intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada, bem 

como para que proceda às intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273 do STJ.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-40.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA CONCEICAO DA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Visando agilizar o atual paradeiro do 

executado, este gestor, tendo em vista que o devedor é Policial P.M., 

conversou com o Subtenente Jair, Policial Militar lotado neste fórum, o qual 

declarou que o executado está afastado das funções por Atestado 

Médico, alegando estar passando por problema mental, não tendo certeza 

se ele está morando em Barra do Garças/MT ou Jataí / GO. Dante de tais 

considerações, encaminho os autos ao setor de cumprimento para que 

intime a exequente, na pessoa de sua advogada, para que forneça, no 

prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da executado, sob pena de 

arquivamento dos presentes autos. Aguarde-se o decurso do prazo 

supra. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 24 de janeiro 

de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 24 de janeiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franciele da Costa Machado (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000211-73.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ECIONE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: FRANCIELE DA COSTA MACHADO PROJETO DE SENTENÇA 

I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. II – MOTIVAÇÂO. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante requereu prazo para a juntada 

aos autos do seu contrato social (id. 20074336), mas, no entanto, 

quedou-se inerte. III – DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, 

do NCPC. Projeto de sentença submetido à homologação pelo Juiz Togado, 

a teor do disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, DaMatta Souza Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 16 de junho de 2019. Dr. Arthur Moreira Pedreira de 
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Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010212-71.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RIBEIRO BESSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010212-71.2013.8.11.0012 EXEQUENTE: ELTON CARVALHO 

EXECUTADO: LUCIANO RIBEIRO BESSA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que a parte autora, embora intimada, deixou de promover os atos 

para o devido prosseguimento do feito. Desta forma, há de ser extinto o 

processo, conforme inteligência do art. 485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Assim, OPINO pela EXTINÇÃO do presente processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o necessário. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo 

Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e 

jurídicos. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

necessário LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE ASSIS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000212-58.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ECIONE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: WENDER DE ASSIS SOUZA PROJETO DE SENTENÇA I. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. MOTIVAÇÃO. Ocorre que, a parte reclamante 

não indicou novo endereço da parte reclamada, conforme id. 18497063, 

demonstrando assim falta de interesse processual no prosseguimento do 

feito. III. DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Sem custas ou honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 

55 da Lei n° 9099/95. Projeto de sentença submetido à homologação pelo 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. DAMATTA SOUZA 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 15 de maio de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-67.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FELIZARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MATIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000138-67.2019.8.11.0012. REQUERENTE: WILLIAM FELIZARDO DA 

SILVA REQUERIDO: EVA MATIAS PEREIRA PROJETO DE SENTENÇA I- 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. II – MOTIVAÇÂO. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante peticionou nos autos, postulando 

a desistência do processo (id.19528876) III – DISPOSITIVO. Posto isso, 

opino, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 485, VIII, do NCPC. Projeto de sentença submetido à 

homologação pelo Juiz Togado, a teor do disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, DaMatta Souza Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de maio de 

2019. Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010677-46.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

R E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA LEAO BRAUN OAB - MT0018025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS GEOVANNA RIBEIRO DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010677-46.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: R E COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: ISIS GEOVANNA 

RIBEIRO DIAS PROJETO DE SENTENÇA I.RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por R. E. 

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda., – ME. em face de Isis 

Geovanna Ribeiro Dias. II. MOTIVAÇÃO. Ocorre que, a parte requerente foi 

intimada (id. 12678785), para se manifestar, quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, tendo no entanto silenciado a respeito (id. 

15046486). III. DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, 

inciso III, do NCPC. Sem custas ou honorários, a teor do disposto no art. 55 

da Lei n° 9099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Projeto de sentença submetido à homologação pela MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Nova Xavantina-MT, 11 de 

outubro de 2018. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 11 de outubro de 

2018. Dra. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em substituição 

legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-27.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Id. 

21919168), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar o 

pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, com base no artigo 524 do CPC, intimo o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir os autos com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora on-line (Id. 21463410). 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 24 de janeiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000646-13.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO HENRIQUE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE VALDEZ ACOSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000646-13.2019.8.11.0012. REQUERENTE: OSVALDO HENRIQUE 

GUIMARAES REQUERIDO: MARILENE VALDEZ ACOSTA 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. Por ordem cronológica, passo a analise 

da preliminar arguida: I – DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Indefiro o 

pedido de reconhecimento de incompetência territorial, pois o autor optou 

por ajuizar a ação no local onde reside, com fundamento no art. 4º, inciso 

III da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do local do 

ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Ainda, de acordo com a o 

Provimento nº 01/2007/CSJE, em seu artigo 3º, estabelece que a 

competência, é estabelecida pela residência ou domicílio da parte 

reclamante. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde o Reclamante aduz, em síntese, que adquiriu da 

parte reclamada uma motocicleta “Honda CG150 FAN ESDi, ano 

2013/2014, cor vermelha, placa NPD 7785”, entretanto, descobriu 

posteriormente que a mesma possuía chassi adulterado. Finaliza 

argumentando que tentou por diversas vezes o desfazimento do negócio 

de maneira amigável com a parte requerida, sem lograr êxito, motivando a 

propositura da presente ação. Citada, a Reclamada impugnou os pedidos 

da inicial da parte reclamante, aduzindo em apertada síntese que o mesmo 

no momento da tradição vistoriou a motocicleta, não encontrando nada que 

pudesse impedir a nova aquisição, sendo que neste momento nenhuma 

adulteração foi constatada, pugnando pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação estabelecida entre as partes não é regida pelo 

CDC e sim entre pessoa física, pois não vislumbro o conceito de 

fornecedor de produtos/serviços a fim de caracterizar relação de 

consumo na presente situação. Por conseguinte, não há que se falar em 

aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), cabendo ao autor o ônus de 

trazer provas suficientes a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, conforme preleciona o art. 373, inciso I do NCPC. Definida estas 

questões, precisamos examinar dentre as provas do caderno processual 

e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

parte autora comprova satisfatoriamente a aquisição de uma motocicleta 

“Honda CG150 FAN ESDi, ano 2013/2014, cor vermelha, placa NPD 7785”, 

de propriedade de Marilene Valdez Acosta, fato este não negado pela 

reclamada. Porém, certo e inconteste que o autor não comunicou à venda 

no prazo legal estabelecido no art. 123, § 1º do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), permanecendo na posse do bem por aproximadamente 

37 dias. Assim e conforme previamente explanado, extrai-se dos 

elementos probantes coligados que não existe informação alguma que 

indique a existência da adulteração no chassi à época da aquisição da 

referida motocicleta. Aliás, a parte promovida comprovou de forma 

satisfatória que adquiriu a referida motocicleta em perfeitas condições e 

com chassi original, conforme documento anexo à sua contestação e 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Nesse 

contexto, evidenciado nos autos que a motocicleta não foi inspecionada 

no momento da transmissão de propriedade, não tendo sido constada 

qualquer irregularidade do seu chassi naquela oportunidade, não há que 

se atribuir ao polo passivo responsabilidade alguma pela superveniente 

constatação de adulteração de chassi. Pensar do contrário, como 

pretende o autor, seria atribuir à parte reclamada uma responsabilidade 

eterna por decorrência de defeitos no veículo que não encontra guarida 

no ordenamento jurídico vigente. Demais disso, cumpre ressaltar que a 

parte autora permaneceu por mais de 30 (trinta) dias com a motocicleta 

sem qualquer reclamação ou desconfiança, aliás, no momento da tradição 

não procedeu com a transferência de propriedade e resolveu ficar na 

posse do bem, fato que coaduna com a tese defensiva de adulteração 

posterior do chassi. Cumpre destacar ainda que a parte autora assumiu os 

riscos objetivos na compra da motocicleta nas circunstâncias descritas, 

ou seja, sequer procedeu com a informação ou vistoria perante o 

DETRAN-MT no momento da tradição, tampouco tenha adotado o cuidado 

natural de levá-lo regularmente em mecânico de sua confiança. Portanto, 

não demonstrada a existência da adulteração do chassi à época da 

transmissão da propriedade, dever-se-á afastar a pretensão de 

ressarcimento por danos materiais. Na mesma senda, não comporta 

acolhimento o pedido de ressarcimento por danos morais, porque não 

houve comprovação da prática de ato ilícito pela parte reclamada. Assim, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. 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, etc. Homologo 

por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010175-15.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VANNUCCI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010175-15.2011.8.11.0012 EXEQUENTE: RT 

INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDO VANNUCCI ALVES 

DA SILVA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista o 

longo lapso temporal sem movimentações no presente feito, intime-se a 

Exequente para manifestar interesse no seu prosseguimento, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, devendo, no mesmo 

prazo, fornecer o endereço atualizado do Executado. Nova Xavantina, 23 

de outubro de 2017. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 97387 Nr: 1110-55.2019.811.0044

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdecir Dacroce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Coutinho de Aquino - 

OAB:10176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO extinto o presente feito, com fulcro no art. 51, 

inciso VI, do COJE c/c art. 216 da Lei de Registros Públicos.Sem custas, 

na forma do art. 207, da Lei nº 6.015/1973.Publique-se. Intimem-se os 

interessados.Proceda o desapensamento dos autos.Certificado o trânsito 
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em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 23 de janeiro de 2020.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001291-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ROBERTO ZAMORA OAB - PR74112 (ADVOGADO(A))

AZENIR ROQUE SOUZA DE LIMA OAB - PR78806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CRISTIANO RANCIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de 

imposto de renda do requerente, a qual se trata de documentação hábil e 

atual que possibilita a comprovação da alegada impossibilidade de 

suportar as custas/despesas processuais em prejuízo do sustento próprio 

e de sua família, nos termos do §2º do art. 99 do NCPC, conforme Decisão 

ID 24410799.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25250 Nr: 1291-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 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.

Paranatinga/MT, 09 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.: 88476 Nr: 1764-76.2018.811.0044

 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: Bibiano Sousa Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 88476.

Vistos.

I – Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento fls. 93/105 

contra a decisão de fls. 91/91v.

Deixo de exercer o juízo de retratação que me é facultado, eis que 

permanecem inalterados os fundamentos da decisão agravada.

Se, eventualmente, vier pedido de informações de agravo, certifique-se a 

secretaria acerca do cumprimento do disposto no artigo 1.018 do Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se até julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso quanto ao recurso interposto.

II – Apresentada a proposta de honorários periciais (fls. 106/109), 

cumpra-se as demais disposições de fls. 91v.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74698 Nr: 3478-42.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira, LUCI SOARES VIEIRA, Fernando 

Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE TOBIAS DE OLIVEIRA, JEOVÁ TOBIAS 

VIEIRA, IVONE VIEIRA DA SILVA, TOBIAS ANTONIO VIEIRA, JOEL TOBIAS 

VIEIRA, IVANETE DA SILVA VIEIRA, ANTONIO ARNALDO VIEIRA, INÊZ DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Martins Gonçalves - 

OAB:17.449-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VILA 

REAL - OAB:30341, Fernando Martins Gonçalves - OAB:17.449-A/MT, 

MERON LUIS VAUREK - OAB:33523/PR

 Código n. 74698.

Vistos.

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).

Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para deliberações.

Corrija-se o cadastro do processo, convertendo-se o presente feito em 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 75285 Nr: 49-33.2017.811.0044

 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: Sebastião Belizardo 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 n. 75285.

Vistos.

Intime-se a parte embargada a fim de se manifestar acerca dos embargos 

de declaração opostos à fl. 68, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 

1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido formulado às fls. 70/71. Para tanto, encaminhe-se ao 

gerente executivo do INSS, com endereço à Av. Getulio Vargas, 533, 7º 

Andar, Centro, CEP: 78.005.600, Cuiabá/MT, ofício determinando a 

implantação do benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 78409 Nr: 1474-95.2017.811.0044

 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: Valdelice da Silva Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para requererem o que 

entender de direito, em 10 (dez) dias.

Na hipótese de quedar-se inertes, ao arquivo com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 1832-26.2018.811.0044

 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: Luciana Rodrigues Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, NOMEIO, para realização da perícia técnica do ambiente de 

trabalho da parte autora (recepcionista), indicando à quais agentes 

insalubres/biológicos e em que grau de exposição aos agentes 

insalubres/biológicos que o autor permanece exposto, o engenheiro 

Hemerson Lucas da Silva, com endereço profissional situado à Avenida 

Minas Gerais, n. 993, Ap. 02, Centro, Primavera do Leste/MT, Telefones: 

(66) 9 9978-1358, (66) 9 8412-8286 e (66) 3495-0454, e-mail: 

hemerson.primavera@ambientec.com, qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil), ressaltando que poderá retirar o 

processo em carga para análise e que se trata de processo cujo autor e 

beneficiária da justiça gratuita e que os honorários periciais serão pagos 

ao final pela parte vencida, ou pelo Estado.O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado, via DJE, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil). Com o 

recebimento da proposta dos honorários, intime a autora para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de tácita concordância. 

Havendo concordância, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir a autora e o seu assistente 

técnico caso ela o indique (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo 

para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 dias. Após, 

intime-se a autora para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito 

do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo seu assistente técnico, 

apresentar seu respectivo parecer (artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil).Quanto à realização de audiência, postergo sua 

análise.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2020.Fabrício Sávio 

da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30920 Nr: 1356-32.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira 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 n. 30920.

Vistos.

Intime-se a parte exequente a fim de se manifestar acerca da petição de 

fls. 142/144, em 05 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 65354 Nr: 2867-26.2015.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCAR, NADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/O

 Vistos em regime de exceção.

CUMPRA-SE, integralmente, a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51171 Nr: 360-63.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamile Barbieri Bedran de Castro, José Maria Bedran de 

Castro, Pedro Paulo Bedran de Castro, Ivanete Maria Mazzo Bredan de 

Castro, Aldenir de Paulo Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Mário Crema - OAB:2860-A/MT, 

PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - OAB:200.269/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:33.571, Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT, Mario 

César Crema - OAB:3873/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes exequentes para, como contio sine qua non, apresentar certidão de 

teor da sentença vindicada para finalidade de protesto da mesma, 

conforme determina o art. 517, §1º do CPC como pré-requisito da certidão 

de protesto da sentença. Assim sendo, tendo o próprio exequente 

reconhecido a diligência, fique desde já intimado para recolher as custas 

da mesma e, posteriormente, da certidão de protesto, juntando aos autos 

comprovante original para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78400 Nr: 1468-88.2017.811.0044

 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: Luzia de Fátima Campos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 1498-26.2017.811.0044

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo n. 1498-26.2017.811.0014 (Código 78458)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 1463-66.2017.811.0044

 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: Leila Ruth da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para requererem o que 

entender de direito, em 10 (dez) dias.

Na hipótese de quedar-se inertes, ao arquivo com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1835-78.2018.811.0044

 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: Analia Lopes Galvao de Sena

 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:

 Processo nº: 1835-72.2018.811.0044 (Código 88606)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 15 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.: 53905 Nr: 33-84.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Pereira da Fe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi incorporado ao aos vencimentos a alíquota, 

conforme informado à fl. 146, determino que se encaminhe o presente 

feito ao arquivo definitivo.

Em caso havendo necessidade de desarquivamento, desde já, isento as 

partes do recolhimento de custas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57370 Nr: 2678-82.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077 A

 Vistos.

Defiro como requer às fls. 233/234.

Expeça-se o referido alvará em face da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de associados do Alto Xingú-Sicredi.

Após, retornem os autos conclusos para o bloqueio via BACENJUD em 

face de Leoni Smaniotto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74316 Nr: 3301-78.2016.811.0044

 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: José Oreste da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 
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cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 70233 Nr: 1729-87.2016.811.0044

 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: Vanguarda do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS, Silvana Gregório 

Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 3125-94.2019.811.0044

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc. Defiro o pleito ministerial, proceda a Secretaria conforme 

requerido. Na sequência, concedo a defesa o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 186, §3.º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Com a resposta, tornem-me os autos 

conclusos para designação de audiência em continuação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58864 Nr: 3590-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Panorama Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramori equipamentos para o transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:3.722/MT

 Código n. 58864.

Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para sucessivamente, no prazo de 15 dias, 

apresentarem os memoriais escritos, com fulcro no artigo 364, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2684-26.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Rovilio 

Mascarello, Kelly Mascarello Muffato, José Pupin, Iraceli Maria Crespi 

Mascarello, RM imóveis Ltda, Vera Lúcia Camargo Pupin, Bruno Camargo 

Pupin, Cotton Brasil Agricultura Ltda, Ronaldo Monteiro Feguri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, Augusto 

José Bittencourt - OAB:15.438-PR, Cicero Luvizotto - OAB:PR-43069, 

Elvis Bittencourt - OAB:19015, Francisco Zardo - OAB:PR-35303, 

GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - OAB:9148/O, JACQUES 

MARCELLO ANTUNES SATEFFANES - OAB:OAB/SC 6.514, Katcha V. 

Macedo Buzzi - OAB:OAB/SC 4975, NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT, PEDRO 

HENRIQUE DE SOUZA - OAB:OAB/SC 30.444, Ricardo Ferreira de 

andrade - OAB:MT 9764-A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506, 

VITORIA DE MACEDO BUZZI - OAB:OAB/43796

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007CGJ, 

IMPULSIONO o feito com a finalidade de devolver o prazo intimação das 

Partes: COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, e JOSÉ PUPIN, para que no 

prazo de 15(quinze) dias, apresente manifestação escrita no art. 17,§ 7º, 

da Lei de Improbidade Administrativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 93570 Nr: 4027-81.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Joyce da Costa Monteiro, Daniel 

Conceição Passarinho, Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco 

Guimarães, Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva, Luciano Viana dos 

Santos, Jhordiny Luis Bergamaschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24.797, Defensoria Públic - OAB:, Eric 

Ritter - OAB:5.397-B, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Jessyca Nagano Bezerra - OAB:17185/MT, Leandro Henrique de 

Souza Neves - OAB:20328/O, Lucas Arrais Correa - OAB:24797

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e em consonância 

com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de permuta de fls. 919/921. II 

– Homologo a desistência da oitiva da testemunha Orlei Almeida Campos, 

eis que as defesas manifestaram concordância (fls. 935, 902 e 901).III – 

Intime-se o advogado réu Wildson Marlom Pacheco Guimarães para, em 05 

dias, regularizar a representação processual, já que não há nos autos 

competente instrumento procuratório.Decorrido o prazo e não havendo a 

regularização processual, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

atuar em defesa do referido réu.IV – Declaro encerrada a instrução 

processual.V – Cumprido o item III e diante da complexidade do feito, 

intimem-se as partes para que apresentem memoriais, em 05 dias, nos 

termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.VII – Intimem-se 

desta decisão.VIII – Prestei nesta data informações referente ao Habeas 

Corpus n. 1000610-70.2020.8.11.0000 da Primeira Câmara Criminal.IX – 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 23 de 

janeiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 1707-58.2018.811.0044

 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: Ivania Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se o item 4 da decisão de fls. 226/228.

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.: 88556 Nr: 1807-13.2018.811.0044

 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: Lucinéia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 88556.

Vistos.

Ciente do Julgamento do Agravo de Instrumento de fls. 126/128.

Apresentada a proposta dos honorários periciais (fls. 101/107), 

intimem-se as partes para, em 15 dias, se manifestarem, devendo ser 

consignado que os honorários ficarão a cargo da Fazenda Pública.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62595 Nr: 1708-48.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Vistos.

Considerando o efeito infringente dos autos embargados de declaração de 

fls. 139/141, intime-se a parte contrária a fim de se manifestar, em 05 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.: 57022 Nr: 2444-03.2014.811.0044

 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 Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R da Silva e Cia Ltda - ME, Silvany Alves 

Kenf, Wilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 112 com prazo de 10 dias.

Intime-se

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

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.: 84878 Nr: 4606-63.2017.811.0044

 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: José Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.
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Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 16312 Nr: 396-52.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:108072, Monaliza Martins 

Rachik - OAB:MT 9.213 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n. 16312.

Vistos.

I. INDEFIRO o pedido de restrição de circulação do veículo via sistema 

RENAJUD, formulado na petição de fls. 113, tendo em vista que a medida é 

excepcional, devendo comprovar a extrema necessidade, o que não fora 

feito.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA RENAJUD. 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, DE LICENCIAMENTO E DE CIRCULAÇÃO 

DE VEÍCULOS. 1. O sistema RENAJUD tem como objetivo atender às 

solicitações do Poder Judiciário e promover a modernização da troca de 

informações entre os órgãos públicos, de vez que interliga aquele ao 

Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando consultas e o envio, em 

tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, 

de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de 

penhora de veículos automotores. 2. Encontrados veículos em nome da 

parte executada, resta ao juiz a possibilidade de efetuar a restrição a sua 

transferência no RENAJUD, para possibilitar a futura penhora pelo Oficial 

de Justiça, pois a medida tem a principal finalidade de ver adimplido o 

débito e, outrossim, de evitar que terceiros de boa-fé adquiram bem 

onerado. 3. A restrição de circulação (restrição total) mostra-se medida 

mais gravosa do que a restrição de transferência, que possibilita o uso do 

veículo, impedindo somente o registro da mudança da propriedade do 

veículo a terceiro, a fim de garantir a execução do crédito tributário devido. 

4. No caso dos autos, a restrição de transferência do bem já se mostra 

suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida 

mais gravosa. Precedentes desta Corte. (TRF-4 - AG: 

50289034420194040000 5028903-44.2019.4.04.0000, Relator: ROGER 

RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 19/11/2019, PRIMEIRA TURMA)

INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2690-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:04680, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, a complementação do recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 139,34 (cento e trinta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 69,67 (sessenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – clica em emitir guias, 

após clica em “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher os 

campos com o número único do processo, clica buscar e próximo, após 

dígita 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 efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4646 Nr: 47-59.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Siviero Botelho da 

Silva - OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7848-B

 Código n. 4646.

Vistos.

Intimem-se as partes para que manifestem acerca da avaliação do bem, no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 738-39.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Siviero Botelho da 

Silva - OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Humberto Aidamus de Lamonica Freire - OAB:6000/MT, Jandir 

Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Considerando a informação do falecimento do advogado do requerido, 

intimem-se os executados para, no prazo de 10 dias, constituir novo 

advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 904-95.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Marileize 

Carvalho Albuquerque - OAB:OAB/SP 226846

 Vistos.

Considerando a informação do falecimento do advogado do requerido, 

intimem-se os executados para, no prazo de 10 dias, constituir novo 

advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54754 Nr: 820-16.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Santos de Paula

 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 n. 54754.

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 123/124.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 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.: 80120 Nr: 2278-63.2017.811.0044

 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: Luiz Ferreira

 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 n. 80120.

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl. 105.

Intime-se a parte requerente para extração de cópia, em 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 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.: 20866 Nr: 2322-34.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S da Cruz Comércio ME, Edson Lima de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a consulta pelo sistema RENAJUD restou frustada, 

intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito.

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.: 53951 Nr: 81-43.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Cordeiro Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, determino a realização de perícia contábil, nomeando, 

desde já, a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada 

na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. (65) 3052 7636, qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, § 2º, do Código de Processo Civil), através do e-mail: 

cuiaba@realbrasil.com.br, ressaltando que poderá retirar o processo em 

carga para análise.O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, concedendo o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo 

Civil). Com o recebimento da proposta dos honorários, intimem-se as 

partes para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

tácita concordância. Havendo concordância, intime-se o perito a indicar 

data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se as partes e o 

seus assistentes técnicos, caso indicados (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo seus assistentes técnicos, apresentarem seus 

respectivos pareceres.Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 13 de 

janeiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FRANCISCO MIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000063-92.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001263-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001263-08.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação revisional de contrato ajuizado por GRANOPAR ARMAZENS 

GERAIS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI VALE DO CERRADO, sendo que o requerente pugna, 

preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Determinada a 

intimação do requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, 

este acostou aos autos registros de inclusão no SPC e SERASA, além de 

registro de protestos, dentre outros. É a síntese do necessário. I – DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE Dessume-se dos autos 

que o despacho retro foi claro em requisitar do requerente, para fins de 

concessão do benefício da justiça gratuita, “documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da 

inicial”. Apesar disso, verifica-se esta absteve-se de trazer aos autos 

qualquer documento comprobatório que acarretasse a concessão do 

benefício. O fato da empresa conter dívidas junto à alguns comércios, 

além de ações de execução junto ao judiciário não são justificativas 

hábeis há comprovação da alegada hipossuficiência da empresa. A 

propósito, sobre a assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei nº 

1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” E, ainda, o art. 98 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. In casu, o autor não apresentou 

aos autos nenhum documento apto à comprovar o alegado, sendo que 

para a concessão da benesse não basta a mera declaração de 

hipossuficiência, considerando que o autor não juntou aos autos outros 

elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada. Intuitivo, destarte, 

que o autor aufere renda suficiente para arcar com as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do sustento da empresa. Desse modo, havendo 

indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, em caso semelhante, manteve decisão neste sentido, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por 

dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10131736720188110000 MT, Relator: JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019) Como dito alhures a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Dessa forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pelo requerente, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento da renda empresarial. Pelo exposto, concedo à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a inicial a fim de 

incluir o polo passivo, bem como, no mesmo prazo, pague as custas e 

taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 21 

de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001263-08.2018.811.0044 VISTO, Intime-se a parte 

exequente para que manifeste-se acerca da impugnação à penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, independente de manifestação, façam os 

autos conclusos para análise e deliberação. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001587-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIZ WESSNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO ZEIDLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

1001587-61.2019.811.0044 VISTO, Recebo a emenda à inicial. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829 do NCPC), conste ainda ao mandado que se 

querendo os executados poderão utilizar-se da faculdade do art. 916 

NCPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, os executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000050-93.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA DE LIMA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000052-63.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. GALAN NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000061-25.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BALTAZAR LANGER (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000061-25.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

imissão de posse, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIBRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI em face 

de ARI BALTAZAR LANGER, ambos devidamente qualificados nos autos. 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, após minudente 

análise dos autos, exsurge-se que malgrado não haver requerimento de 

gratuidade de justiça e, quiçá, documentos que, porventura, atestassem 

eventual hipossuficiência do autor, não se vislumbra, também, 

comprovante de recolhimento das custas e despesas de distribuição. 

Soma-se que o sistema PJe não encontrou qualquer guia emitida vinculada 

aos presentes autos. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos 

do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da 

mesma. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas 

iniciais de preparo, sob pena de cancelamento da distribuição, 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

23 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000270-28.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por LIANE UHDE em face de 

CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA, ambos já qualificado nos autos. 

Determinada a intimação da parte autora para comprovar sua 

hipossuficiência, esta apresentou as documentações de Ref. 21356306. 

Os autos vieram-se conclusos. I – DA EMENDA À INICIAL – VALOR DA 

CAUSA Denota-se que a autora deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) para efeitos fiscais. Todavia, não se mostra crível aferir que o 

proveito econômico que se pretende resguardar – adicional de 

insalubridade sobre o salário percebido – corresponda ao valor atribuído à 

causa pelo demandante. Exsurge-se das alegações iniciais, que a autora, 

além da condenação do requerido ao pagamento ao adicional de 

insalubridade sobre o salário base, atrasados retroativamente desde 

fevereiro de 2006, além do referido adicional ser incorporado à 

remuneração, décimo terceiros e férias acrescidas de 1/3. É este o 

entendimento jurisprudencial. Veja-se: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO 

DE MONTENEGRO. VERBAS RESCISÓRIAS. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO. INÉPCIA DA 

INICIAL. OPORTUNIZADA EMENDA. ART. 321 DO CPC/2015. A 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, nos 

termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, para as demandas de até 60 

salários mínimos. Logo, há obrigatoriedade da verificação do valor da 

causa para análise da competência dos Juizados Especiais Fazendários 

e, também, para garantir a liquidez da sentença, nos termos do parágrafo 

único do art. 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, imperioso o 

reconhecimento da inépcia da inicial, tendo em vista que não há, nos 

autos, memorial de cálculo, nem mesmo a totalidade dos valores 

postulados, nem o período do pleiteado na inicial. Assim, nos termos do 

art. 321, caput, do CPC /2015, aplicável subsidiariamente à Lei nº 

12.153/09, não é de ser extinto o processo de plano, devendo ser 

desconstituída a sentença para, na origem, observando-se o devido 

processo legal e o duplo grau de jurisdição, ser intimada a parte autora 
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para que emende a petição inicial, com a apresentação de memorial de 

cálculo, quantificando o valor do pedido. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE 

OFÍCIO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL. RECURSO PREJUDICADO.

(Recurso Cível, Nº 71008101917, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em: 01-10-2019)” (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008101917 RS, Relator: 

José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 01/10/2019, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2019) 

Destarte, do modo que se encontra, a inicial não preenche os requisitos 

legais. II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES Desse modo, intime-se a parte 

requerente para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias) retificar o 

valor da causa, quantificando a totalidade dos pedidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 23 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001508-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VARLENE REGINA VIDORI LOCATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001508-82.2019.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. No mais, o 

processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar nem outras 

irregularidades para sanar, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. Designo a data 

de 29 de outubro de 2020, às 13h45min, para realização da audiência de 

instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, notifiquem-se os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001832-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO GOLINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FELIX MUNDIM (TESTEMUNHA)

VANILDO COSTA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Carta Precatória nº 1001832-72.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a carta 

precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do 

NCPC. Por conseguinte, designo o dia 29 de outubro de 2020, às 13h30min 

(MT) para a inquirição da testemunha, conforme solicitado na deprecata. 

Intimações e requisições necessárias, inclusive dos advogados das 

partes via DJE, devendo os próprios serem cadastrados junto ao Sistema. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca da data aprazada para a 

realização do ato. Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a cópia 

como mandado. Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000256-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR MARCHI OAB - SP142003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO OAB - SP183798 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Carta Precatória nº 1000256-44.2019.8.11.0044 VISTO, Por conseguinte, 

designo o dia 22 de outubro de 2020, às 16h30min (MT) para a inquirição 

da testemunha, conforme solicitado na deprecata. Intimações e 

requisições necessárias, inclusive dos advogados das partes via DJE, 

devendo os próprios serem cadastrados junto ao Sistema. Comunique-se 

o juízo deprecante acerca da data aprazada para a realização do ato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a cópia como mandado. 

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000996-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Inês Beloto (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Vistos etc. Considerando que neste ato foi inquirida a parte autora e as 

testemunhas dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Abra-se 

vista dos autos a Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

alegações orais, no prazo legal, após conclusos para prolação da 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE HENKEL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandado 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 2811-27.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Caminde de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Código 57568

VISTO,

Ab initio, DESARQUIVEM-SE os presentes autos.

Em análise aos autos, verifico que consta objeto apreendido neste feito (fl. 

25), bem como observo que na sentença nada constou quanto a sua 

destinação.

Considerando que o denunciado foi absolvido, determino a restituição do 

bem apreendido ao Sr. Eduardo Joaquim Neto, conforme requerido à fl. 
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151/152, bem como o disco rígido que encontra-se na diretoria do fórum 

(fl. 137).

Intime-se

Após, retornem os autos ao arquivo, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1621-24.2017.811.0044

 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: Vanuza Maria Slobada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78751.

 VISTO,

INDEFIRO o pedido de fl. 85, considerando que não há efeitos de tutela 

antecipada, bem como a sentença não transitou em julgado pela 

apresentação de recurso de apelação.

Por fim, encaminhem-se os presentes autos ao TRF da 1ª Região para 

apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 1133-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eveline Lara Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Código 87383.

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos Procedimento Ordinário ajuizado por Eveline 

Lara Oliveira Reis em face de Via Varejo s/a, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga – MT, 21 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1384-87.2017.811.0044

 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: Fernanda Onório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Xavier de Paula - 

OAB:13969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação, ratificando a 

tutela antecipada concedida, mantendo a determinação de convocação e 

nomeação da requerente para tomar posse do cargo ao qual foi 

aprovada.Condeno o requerido 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, 

21 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61985 Nr: 1456-45.2015.811.0044

 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: Osório de Almeida Nascimento Costa, Maria Cristina 

Pizarro Costa, Vilson Covolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Regis Galvão Filho - 

OAB:147387, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pizzolato - 

OAB:68647/SP

 Processo nº 456-45.2015.811.0044 (Código 61985)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por OSÓRIO DE ALMEIDA 

NASCIMENTO COSTA e MARIA CRISTINA PIZARRO COSTA, os quais 

alegando contradição na sentença de fls. 568/575, requerendo, assim, 

sua modificação (fls. 576/577).

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 a sentença objeto dos presentes embargos de 

declaração foi satisfatoriamente fundamentada no sentido de que os 

documentos apresentados pelos autores não comprovam a posse sobre a 

área denominada “Lote Capivara”, além de ter descartado a existência do 

alegado desmatamento contemporâneo por parte do requerido, 

descartando, assim, a possibilidade de invasão.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

568/575.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66421 Nr: 201-18.2016.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: TCdJ, AFdAJ, GEdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66421

VISTOS,

Tendo em vista o pedido de remessa ao CEJUSC, deixo de aprecia-lo, 

perante o fato de não constar aos autos endereço para intimação do 

requerido.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar endereço para intimação do requerido, sob pena de 

indeferimento do pedido de remessa ao CEJUSC e julgamento antecipado 

da lide.

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.: 69132 Nr: 1327-06.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLBA, LBAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 Código 69132.

 VISTO,

Trata-se de execução de alimentos em que R.L.B.A, representada por sua 

genitora, em que se pugna seja decretada a prisão civil do executado 

JORGE WEVERTON BAIMA DE OLIVEIRA, porquanto devidamente citado, 

não adimpliu o débito que se encontra em execução, tampouco justificou a 

impossibilidade fazê-lo.

Compulsando os autos, forçoso é concluir que o executado não possui 

responsabilidade e nem consciência da necessidade premente seu filho, 

além de fazer crer a este juízo que desrespeita a Justiça, pois mesmo 

tendo concordado em alimentar o seu filho e sabido que sua inercia 

ensejaria em consequências jurídicas, não o fez.

Destaca-se, também, que o executado ao não pagar a pensão devida, 

submete o alimentando a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao valor ajuizado mais as vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de JORGE 

WEVERTON BAIMA DE OLIVEIRA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Contudo antes da expedição de mandado de prisão, ENCAMINHE-SE os 

presentes autos a Contadoria Judicial para atualização do debito.

Com seu retorno, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o 

valor do débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da 

prestação mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Ciência ao Parquet.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de caráter alimentício, 

expedindo-se 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.: 71064 Nr: 2026-94.2016.811.0044

 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: Terezinha Amélia da Silva

 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 71064.

VISTO,

RECEBO a presente ação como cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

 Ante os cálculos de fls. 109/115, INTIME-SE a executada para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias se concorda ou não com o valor 

apresentado pela executada.

Caso positivo desde já, 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.

Caso negativo a parte autora para que requeira o que entender de direito.

Por fim, intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. Getúlio Vargas, 

nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo impreterível de 10 (dez) 

dias, proceda à implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, sob pena de incorrer no crime de prevaricação, nos termos do 

art. 319, do Código Penal.

Intime-se. Cumpra-se, 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.: 73242 Nr: 2869-59.2016.811.0044

 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: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Márcia Aguilar de Souza, 

Rodrigo Gabriel, VAAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Douglas Roberto Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73242

VISTO,

Considerando o exposto de fl.42/42 verso, INTIME-SE as Fazendas 

Publicas, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito 

caso tenha interesse.

Por fim, expeça-se mandado de avaliação do bem indicado à fl.38 com 

base o art. 630 do CPC.

Com a juntada da avaliação INTIME-SE as parte para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público.

Intime-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.: 73916 Nr: 3136-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Código 73916.

VISTO,

 Recebo o recurso de apelação de fls. 174 no efeito suspensivo (art. 597 

CPP).
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Assim, intime-se a defesa para apresentar as razões recursais no prazo 

de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 600 do CPP.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para, querendo, no mesmo 

prazo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

dos recursos, com nossas homenagens.

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.: 55320 Nr: 1278-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira Neves Borges

 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: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código 55320.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Maria Moreira Neves 

Borges 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. 120/121 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.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55985 Nr: 1732-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Fideski -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55985.

VISTO,

Trata-se de execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a executada acordou extrajudicialmente 

com a exequente (fls. 127).

O parcelamento é causa de suspensão do feito executivo.

 Deste modo, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano nos termos do 

art. 922 do CPC.

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Nacional para 

se manifestar no prazo de 30 dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, 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.: 29543 Nr: 2540-57.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Moraes Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29543.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos Execução Fiscal, em face de Francisco de 

Assis Moraes Salazar, em que o Município de Paranatinga requer que seja 

realizada audiência de conciliação.

Defiro o pedido de fl. 67.

Determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.

Deste modo, intimem-se, pessoalmente, as partes para comparecerem ao 

ato.

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.: 25081 Nr: 1113-59.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Nilson Francisco Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Ivan Wolf - OAB: 10679/MT, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - 

OAB:2623/MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:33440-PR

 Código 25081

VISTO,

DEFIRO o pedido de Cota Ministerial de fl. 742.

INTIME-SE o Município de Gaúcha do Norte – MT, para, em 15 (quinze) 

dias, informar os valores dos danos causados pelo requerido ao erário.

 Intime-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.: 13698 Nr: 288-57.2005.811.0044

 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: Waldomiro Vaz Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio Loiola dos Santos, Inácio Loiola dos 

Santos Filho, Carlos Eduardo Paes de Barros, Pedro Luiz Gagini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Licínio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806/MT, Luis Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, 
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Waldomiro Vaz Ribeiro - OAB:2697/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larah B. Queiróz Oliveira - 

OAB:8.126, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 Código 13698.

VISTO,

 Determino a remessa dos autos ao arquivo, uma vez que após o retorno 

do feito da segunda instância as partes nada requereram, em que pese 

regularmente intimadas (artigo 1.006, da CNGC/MT).

Baixas e anotações de praxe.

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.: 85933 Nr: 436-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Pereira de Souza, Washington 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Código 85933.

VISTO,

Tendo em vista que fora apresentado as razões de apelação, bem como 

as contrarrazões, encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com as nossas homenagens de estilo.

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.: 62261 Nr: 1577-73.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP, Léia Cristina 

Walter, Paulo Sebastião de Souza Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT

 Código 62261.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - Sicredi, contra P.L Supermercado Ltda Epp e outros.

À fl. 73 o requerente pleiteia pela realização de penhora via sistemas 

BacenJud, RenaJud e 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.

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 BacenJud, 

RenaJud e InfoJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32728 Nr: 968-95.2012.811.0044

 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: Rubens Amaral de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Geraldo Beneton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação tão 

somente para determinar ao requerido que promova o pagamento ao 

requerente dos valores relativos ao período de 09 de agosto de 2011 a 28 

de novembro de 2011, em que permaneceu com os semoventes nas 

pastagens do Parceiro-Proprietário (requerente) de forma indevida após a 

resolução contratual.Consigna-se que o valor devido deverá ser apurado 

em liquidação de sentença, considerando como parâmetro para a 

realização do cálculo, em atenção aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, os termos da Cláusula Sexta do Instrumento Particular 

de Parceria Pecuária (fls. 20/24) para que seja aferição do valor devido, 

acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com 

o índice do INPC a partir da propositura da ação.Diante da sucumbência 

recíproca, nos termos do art. 85, § 3º c/c art. 86, caput, do NCPC e da 

Súmula nº 306, do STJ, redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar 

o requerido ao pagamento de 50% das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando 

os 50% restantes a cargo do requerente.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, 21 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81993 Nr: 3301-44.2017.811.0044

 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: Cionete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81993.

VISTO,

Diante do exposto, oficie-se o Juiz Corregedor da Comarca de 

Eirunepé/AM para que, em 15 (quinze) dias, oficie-se o Cartório de 

Registro Civil de sua Comarca, a fim de que envie informações de 

existência ou não de assento de nascimento de CIONETE ALVES DA 

SILVA, considerando que o referido cartório não apresentou respostas 

aos 03 (três) ofícios encaminhados.

Com resposta de oficio, concluso para designar audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 21 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84820 Nr: 4586-72.2017.811.0044

 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: AKFdS, NSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 84820.

VISTO,

Defiro o pedido ministerial de fl. 54 verso, proceda-se Estudo Psicossocial 

com a criança e o requerente, por meio da psicóloga e assistentes sociais 

credenciadas a este juízo e pela equipe multidisciplinar do domicílio do 

requerente, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) dias.

Com a juntada do estudo psicossocial, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, concluso para eventual julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66877 Nr: 391-78.2016.811.0044

 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: Valdete Fries

 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:

 Código 66877.

VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, declaro saneado o processo.

Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

Designo a data de 29 de outubro de 2020, às 13h00 min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, notifiquem-se os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 3211-70.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ribeiro da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Vistos. Procedido o interrogatório do réu, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução 

processual. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81209 Nr: 2854-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Oliveira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 DECISÃO: “Vistos. Inicialmente, considerando que o Defensor Público 

passou a atuar no feito, reduzo á 5 URH a nomeação de fl. 55. À 

secretaria para que ratifique a certidão de nomeação. No mais, indefiro o 

pedido da defesa sendo seu ônus a produção de provas a corroborar a 

tese defensiva, com relação a oitiva da testemunha referida, ela fica a 

critério do juízo quando entender que a oitiva da testemunha é necessário 

para esclarecimento dos fatos do processo, bem como quando 

comprovado que a referida testemunha não era de conhecimento da 

defesa na época de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 

209 do CPP, o que não é o caso dos autos, podendo o denunciado ter 

arrolado em sede de defesa. Procedida a inquirição das vitimas, das 

testemunhas e o interrogatório do réu, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução 

processual. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 1222-24.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelino da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B

 Vistos. Tendo em vista que o réu fora intimado à fl.79, e o seu patrono 

fora intimado via DJE e mesmo assim não compareceram nesta oralidade, 

decreto a revelia nos termos do artigo 367 do CPP e Nomeio o defensor 

Público desta comarca Thiago Almeida Morato Mendonça para atuar no 

ato. Homologo a desistência da testemunha Mauri. Dou por encerrada a 

instrução processual. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo 

legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 2811-27.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Caminde de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o Sr. 

Eduardo Joaquim Neto, para no prazo de 15 dias, comparecer nesta 

Secretaria para proceder a restituição do bem apreendido – Máquina 

“JUKBOX”, bem como o disco rígido que encontra-se na diretoria do fórum, 

conforme decisão de fls. 222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54396 Nr: 496-26.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni de Matos

 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:

 Processo nº 496-26.2014.811.0044 (Código 54396)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 116/122.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 505 de 777



impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73352 Nr: 2912-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS, GPdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b

 Código 73352.

 VISTO,

Tendo em vista o requerimento de fl.32, bem como o parecer ministerial de 

fl. 36, encaminhem-se os presentes autos a Contadoria Judicial para 

atualização do debito.

Com a juntada do calculo atualizado, venham-me os autos conclusos para 

analise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 56062 Nr: 1785-91.2014.811.0044

 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: Alvina Pereira de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getulio Chaves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56062.

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada à fl. 59.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE o inventariante para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

remoção do encargo, nos termos do artigo 622, II, do CPC.

Por fim, Atente-se a secretaria ao cumprimento da determinação de 

fls.57/58.

Cumpra-se, 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.: 75490 Nr: 144-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 144-63.2017.811.0044 (Código 75490)

VISTO,

Tendo em vista o lapso temporal desde a distribuição do mandado, e em se 

tratando de execução de alimentos, defiro o pedido de fls. 30.

Por conseguinte, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que junte nos autos 

o cumprimento do mandado no prazo de 05 dias, sob pena de responder 

administrativamente.

 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.: 84289 Nr: 4373-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdOS, JLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Código 84289.

VISTO,

Considerando o caráter alimentício da presente ação e a tentativa 

frustrante de citação do executado via oficial de justiça, defiro o pedido de 

fl. 33. Expeça-se ofício à ENERGISA para que esta informe se o executado 

Elismar Alves Queiros possui registro em seu banco de dados, informando 

o endereço do executado.

 Em resultado positivo, expeça-se o competente mandado no endereço 

informado.

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.: 57983 Nr: 3090-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdSdA, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 Código 57983

 VISTO,

Defiro o pedido de fl. 72, encaminhem-se os presentes autos a Contadoria 

Judicial para atualização do debito.

Com a juntada do calculo atualizado, encaminhe-se ao juízo deprecado 

cópia da atualização do débito.

 Por fim, intime-se a requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se 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.: 63028 Nr: 1874-80.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Ricardo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código: 63028.
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VISTO,

 Recebo o recurso de apelação no efeito suspensivo (art. 597 CPP).

Assim, intime-se a defesa para apresentar as razões recursais no prazo 

de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 600 do CPP.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para, querendo, no mesmo 

prazo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame do 

recurso, com nossas homenagens.

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.: 64355 Nr: 2519-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atos de Arruda Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código: 64355.

VISTO,

 Trata-se de ação penal em que devidamente intimado, o advogado do 

denunciado não apresentou memoriais finais conforme certidão de fl. 114.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu é patrocinado pela 

Defensoria Pública, conforme certidão de fl. 53 em que o réu informou não 

ter condições de patrocinar advogado, bem como às fl. 54 em que a 

Defensoria Pública apresentou defesa Prévia.

Desta forma, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para que 

apresente memoriais finais no prazo legal.

 Com a juntada da manifestação, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

 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.: 67075 Nr: 462-80.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelio Rodrigues de Freitas, Ana Lúcia 

Borges de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código 67075.

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 85, bem como não é caso de absolvição 

sumária, pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada às respostas a acusação às fls. 110/111 e 120 não houve 

arguição de preliminares.

Deste modo, designo o dia 10 de novembro de 2020, às13h00min (MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os réus.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Depreque-se, o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, que 

porventura estiver recluso/residirem em outra comarca.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

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.: 83124 Nr: 3827-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei Clugg, Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:15.193 - MT

 Código: 83124.

VISTO,

 Trata-se de ação penal em que o Ministério Público requereu a gravação 

de mídia digital da audiência realizada no dia 11 de setembro de 2018 por 

constatar que a mídia encartada à fl.87 está inaudível.

Pois bem.

Inicialmente foi realizada uma busca nos computadores e nas gavetas do 

Gabinete da Segunda Vara e da Secretaria da Segunda Vara, todavia a 

mídia não foi localizada.

 Em seguida, foi feita uma busca nos backups armazenados nesta Vara, 

referente às audiências realizadas nos últimos anos com o fim de se 

realizar nova gravação, porém nada consta em relação à audiência 

realizada no dia 11/09/2018, a qual faz referencia à mídia de fl. 87.

Oportunamente, consigno que naquele período esta magistrada não se 

encontrava lotada neste Juízo.

Assim, dê-se vista ao Ministério Público para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 dias.

 Cumpra-se, 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.: 88036 Nr: 1487-60.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio Ferreira da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 487-60.2018.811.0044 (Código 88036)

VISTO,

À secretaria para que certifique nos autos se o documento pendente de 

juntada refere-se à intimação de fl. 34.

Em caso positivo, determino desde já sua juntada, com a vinda dos autos 

conclusos para deliberações.

 Em caso negativo, Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito e apresente bens 

passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

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.: 88684 Nr: 1865-16.2018.811.0044

 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: Maria Jesus de Amorim Guimarães

 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:

 Processo nº865-16.2018.811.0044 (Código 88684)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 64/72.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 
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o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57533 Nr: 2787-96.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacó Valdir Hackenhaar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57533.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Jacó Valdir 

Hackenhaar 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. 99 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.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79686 Nr: 2089-85.2017.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Larsen, Itamar Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Código 79686

VISTO,

 Ante o parecer ministerial de fl. 98, autorizo a mudança do réu ITAMAR 

FIGUEIREDO para a cidade de Sorriso/MT.

Assim, expeça-se carta precatória ao Juízo de Sorriso/MT, visando 

acompanhar o comparecimento mensal do réu naquele Juízo.

 Intime-o, cientificando, através de seu advogado constituído.

Diligencie a secretaria respostas quanto ao ofício expedido à fl. 97.

Com a juntada do relatório, dê-se vistas ao Ministério Público para que ele 

se manifeste acerca da conveniência da continuação do cumprimento das 

medidas cautelares fixadas na decisão de fls. 26/27, proferida no ano de 

2018.

 Cumpra-se, 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.: 51806 Nr: 1008-43.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A, Fernando José Bonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Matsuyuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698-PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51806.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença intentado pelo 

Banco Cnh Capital s/a, contra Carlos Matsuyuki.

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 pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que à fl. 141 já fora indeferido o pedido de 

busca via sistema Infojud. 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.

 Sendo assim INDEFIRO o pedido de busca via sistema InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à requerente para no prazo de 10 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido, sob pena de extinção 

do processo.

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.: 98434 Nr: 1447-44.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionis Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - OAB:

 Código 98434.

VISTO,

Considerando que nesta data foi encartada a mídia oriunda da audiência 

realizada no dia 17 de setembro de 2019 (fls. 193), proceda-se com a 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

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.: 62789 Nr: 1792-49.2015.811.0044
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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: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Processo nº 1792-49.2015.811.0044. Código: 62789.

VISTO,

Defiro o pedido ministerial de fl. 55, proceda-se novo Estudo Psicossocial 

com a criança e o requerente, por meio da psicóloga e assistentes sociais 

credenciadas a este juízo e pela equipe multidisciplinar do domicílio do 

requerente, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) dias.

Com a juntada do estudo psicossocial, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, façam os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO FAUSTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 23 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-33.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARCOS TOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000054-33.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

cancelamento de contrato c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

ALCIDES MARCOS TOLFO em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o 

requerente que é aposentado, sem sua autorização, a instituição 

financeira Itaú Consignado passou a realizar descontos em sua 

aposentadoria em razão de suposto contrato de empréstimo consignado. 

Informa que é aposentado em razão de invalidez, além do que necessita 

do valor integral do benefício para custear suas despesas com remédios e 

consultas. Assim, considerando que o autor sofre com os descontos 

indevidos de sua aposentadoria em razão de empréstimos consignados o 

qual desconhece sua origem, pugna seja concedida a antecipação dos 

efeitos da tutela para que sejam suspendidos os descontos vigentes. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. I – DA PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO DO FEITO Defiro o pedido de prioridade na tramitação de 

todos os atos e diligências referente ao presente feito, conforme previsão 

do artigo 71, da Lei 10.741/2003. II – DA JUSTIÇA GRATUITA Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Vislumbra-se que a relação entre as partes possui caráter 

consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando 

“for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do exposto, considerando 

a hipossuficiência da parte autora, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, cabendo às requeridas trazerem aos autos as provas que 

entenderem pertinentes. IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA Como se sabe, a 

concessão de tutela de urgência é medida cabível quando houver prova 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (NCPC, art. 300). Assim, quis o legislador que a antecipação 

do provimento jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte 

autora pudesse demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade 

de uma sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se 

antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não 

depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. 

Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual 

pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a 

tutela de urgência vindicada merece deferimento. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a exclusão dos 

descontos mensais referentes a empréstimo consignado junto ao banco 

requerido, alegando que desconhece a existência de tal dívida. Conforme 

entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria, 

tratando-se de ação declaratória negativa, deverá ser aplicado o “princípio 

da impossibilidade da prova negativa”, recaindo sobre a parte demandada 

o ônus de provar a existência do negócio subjacente, demonstrando a 

existência do crédito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 

373, 1º do Código de Processo Civil. Assim, no caso em tela, mostra-se 

inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que não efetuou 

qualquer contratação como requisito à concessão de tutela, visto que 

implicaria em produção de prova diabólica (prova de fato negativo), sendo 

clara a sua impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. Deste 

modo, em sede de cognição sumária, tendo o requerente alegado a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, e considerando os 

documentos acostados aos autos, em especial o extrato do INSS (Ref. 

28203496) que comprova a existência de descontos mensais realizados 

pelo banco requerido em sua folha de pagamento, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Outrossim, verifico que o 

requerente é aposentado, recebendo valor modesto referente à 

aposentadoria por invalidez, o qual possui natureza alimentícia, e por 

tanto, dispõe de maior proteção do Estado. Deste modo, considerando que 

as parcelas do empréstimo consignado vêm sendo descontadas do 

referido valor, estas oferecem claro risco à subsistência do autor, 

estando presente o perigo de dano. Assim, não obstante as limitações 

probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se 

os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a 

concessão da tutela requerida. Ante o exposto, defiro a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar que o requerido se abstenha de efetuar 

os descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nestes 

autos na folha de pagamento do reclamante, no valor e de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 

(duzentos reais). V– DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Citem-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareçam à audiência 

designada, acompanhados de advogados, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 
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artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse dos requeridos na realização 

da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a 

contar da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou dos 

requeridos à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GERALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 2539-43.2008.811.0044 (Código 23761) VISTO, Trata-se de 

Carta Precatória oriunda da Vara Cível da comarca de Colorado/PR, cuja 

finalidade se destina à designação de hasta pública para a alienação do 

imóvel inscrito na matrícula 6.724, do Cartório de Registro de Imóveis 

dessa comarca. II – DA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LEILOEIROS Por 

consectário lógico, nomeio como leiloeiros judiciais os Srs. Cirlei Freitas 

Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, ambos matriculados na Junta 

Comercial Estadual. Ficam autorizados os funcionários dos leiloeiros, 

devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela 

internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos 

responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, 

designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os 

funcionários dos leiloeiros, devidamente identificados, a obterem 

diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de 

que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, 

que serão vendidos no estado em que se encontram. II.1 – Diligências a 

serem realizadas pelo leiloeiro Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do 

leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, redes sociais 

etc), informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 

887 do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: 

a) os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. b) o arrematante arcará com os débitos pendentes que 

recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 

tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 

propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. c) O 

interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início 

do leilão, proposta por valor não inferior ao da avaliação. II.2 – Regras 

Gerais do Leilão Com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, o 

executado será intimado do leilão por meio do seu advogado, via DJE. 

Caso o executado não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por 

Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o 

executado será tido por intimado pela publicação do Edital na imprensa 

oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) também 

deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. II. 2.1 – O leilão será eletrônico/presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. II.3 – Regras específicas do Leilão de bens Imóveis 

O lance mínimo no leilão de bens imóveis será de 60% da avaliação (artigo 

891, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015). A remuneração 

dos leiloeiros será de: a) Em caso de arrematação, 5% a ser pago pelo 

arrematante; b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a 

avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos 

acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no 

acordo. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em 

até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lance, será perdida 

a caução em favor do exequente (artigo 897 do Código de Processo 

Civil/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso. Caberá aos Leiloeiros controlar a 

integralização do pagamento. Com base no artigo 895 do Código de 

Processo Civil/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da 

arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do lanço à vista e 

75% restante do referido valor dividido em até 30 parcelas, corrigidas pela 

Taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria e de forma 

vinculada à execução. O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma 

de garantia da execução, até o pagamento da última parcela. A 

arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando 

da carta, de forma que será resolvida no caso de inadimplemento de 

qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade do executado ou 

terceiro garantidor. No caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da 

execução. Depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução, expeça-se o respectivo mandado de 

imissão na posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de 

entrega ou a carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 

901, §1º, do Código de Processo Civil. Outrossim, atente-se a secretaria 

para a devida intimação das partes, bem como eventuais credores 

hipotecários e demais credores com privilégio e preferência sobre o bem 

penhorado, acerca da data designada para o ato, bem como para que 

ocorram as devidas publicações (art. 887, do NCPC). Em seguida, 

expeça-se edital de praça pública, atentando-se aos requisitos do art. 886 

e seus incisos do novel Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se 

com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça aos leiloeiros 

oficiais, a fim de que estes publiquem o edital da hasta pública conforme 

determinado pelo art. 884 do NCPC. Intime-se o exequente para que, no 

prazo impreterível de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o pagamento de 

50% dos honorários periciais que lhe competem, sob pena de arbitramento 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso IV, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, 

façam os autos conclusos para análise e deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 23 de janeiro de 2020. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-11.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BALTAZAR LANGER (EXECUTADO)

ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000049-11.2020.811.0044 VISTO, De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, após minudente análise dos autos, 

exsurge-se que malgrado não haver requerimento de gratuidade de justiça 

e, quiçá, documentos que, porventura, atestassem eventual 

hipossuficiência do autor, não se vislumbra, também, comprovante de 
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recolhimento das custas e despesas de distribuição. Soma-se que o 

sistema PJe não encontrou qualquer guia emitida vinculada aos presentes 

autos. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais de 

preparo, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000864-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL HENRIQUE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCIDIO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

DEUSELIA ROSA DE SOUSA (REQUERIDO)

NEUZILIA ROSA E SILVA (REQUERIDO)

LEONISIA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

VALDECON ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

VALDIVINO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000864-42.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos de ação de declaração de união estável post mortem 

ajuizada por ELENIL HENRIQUE BARBOSA em face de LEONISIA ROSA DE 

SOUZA, NEUZILIA ROSA E SILVA, DEUSELIA ROSA DE SOUZA, NERCIDIO 

ROSA DA SILVA, VALDIVINO ROSA DA SILVA e VALDECON ROSA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que as partes 

entabularam acordo visando por fim a presente contenda, requerendo, 

pois, a homologação da avença e a extinção do feito. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o 

direito das partes são disponíveis e seus respectivos procuradores 

possuem bastantes poderes para transigirem. Assim, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, e via de consequência, julgo extinta a presente ação, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC. 

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Sem 

custas remanescentes e honorárias advocatícias (artigo 90, §3º, CPC). 

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000410-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ARJONA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000410-62.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Cuidam-se os 

presentes autos de execução de título extrajudicial ajuizada por CLEUZA 

ARJONA CHAVES contra PREFEITURA DE PARANATINGA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, foi indeferido à Ref. 

23956761 a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor, 

oportunidade em que foi determinada sua intimação para recolher as 

custas em 30 (trinta) dias. Neste meio tempo, o requerente aportou novo 

pedido de recolhimento de custas ao final do processo, o qual também foi 

indeferido (Ref. 25016896). Por fim, a parte autora comparece novamente 

aos autos pleiteando a reconsideração da decisão que determinou o 

recolhimento de custas, pleiteando novamente pela concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça (Ref. 25527196). É a síntese do 

necessário. Infere-se que a matéria relativa a concessão da gratuidade de 

justiça à requerente já foi sobejamente analisada nos autos, de modo que 

este juízo concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência, 

além da determinação para que o requerente recolhesse as custas no 

prazo legal. Impende registrar que o pedido de reconsideração não tem 

amparo legal, razão pela qual não interrompe, tampouco suspende, a 

contagem do prazo para a interposição de recurso ou cumprimento da 

ordem judicial determinada. A corroborar, eis o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (STJ, AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, sem grifos no original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE - pedido de reconsideração – AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO 

PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR 

ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema 

recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, 

interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição 

do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão 

agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. 

Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de 

instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a 

tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (TJMT, 

1005167-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) 

Prosseguindo, verifica-se, na espécie, que a pretensão ventilada pela 

requerente não comporta deferimento, uma vez que não trouxe ao feito 

elementos capazes de modificar a decisão proferida. Destarte, diante da 

imprevisão processual da via eleita, aliada à inexistência de elementos 

capazes de promover o juízo de retratação, indefiro o pedido de 

reconsideração apresentado pela requerente. Salienta-se que, embora 

intimada, a requerente não recolheu as custas iniciais no prazo fixado à 

Ref. 23956761. Diante do exposto, considerando o não atendimento a 

intimação da parte autora, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 102 e 

330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado a presente sentença e, em nada sendo 

pleiteado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA BRESSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000569-05.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: TANIA REGINA 

BRESSAN Defiro o pedido de desarquivamento de ID n. 25628928. 

Intime-se a parte executada para, em 15 dias, efetuar o pagamento do 
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débito discutido nos autos. PARANATINGA, 21 de janeiro de 2020. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-62.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA LAZZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

A C CAMPO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010029-62.2017.8.11.0044. REQUERENTE: NEIDE MARIA LAZZARIN 

REQUERIDO: A C CAMPO - ME, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Defiro o pedido formulado no ID 25486080. 

Certifique-se. Após, intime-se a parte autora para, em 05 dias, requerer o 

que entender de direito. Na hipótese de quedar-se inerte, arquive-se com 

as cautelas legais. PARANATINGA, 21 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010627-50.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZ PAULA DA SILVA OLIVEIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010627-50.2016.8.11.0044. REQUERENTE: ALAIZ PAULA DA SILVA 

OLIVEIRA TORRES REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos. Considerando o teor da certidão de ID n. 25127493 dando conta 

que houve a devida intimação da sentença do advogado da parte 

requerida, INDEFIRO o pedido formulado no ID 23749343. Intime-se a 

requerida desta decisão. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. PARANATINGA, data 

lançada no sistema. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010114-82.2016.8.11.0044

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:

ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010114-82.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: ROSANGELA 

APARECIDA DA SILVA INDEFIRO o pedido formulado no ID 27103970, uma 

vez que compete a parte autora apresentar os bens passíveis de 

penhora, sendo que a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer 

quando esgotadas as diligências necessárias. INTIME-SE a parte 

exequente para, em 05 dias, requerer o que entender de direito. 

PARANATINGA, 24 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000347-03.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019 e Portaria n. 

29/2019-CM, vigentes a partir de 30/09/2019, a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que o Estado de 

Mato Grosso figura como parte. Diante do exposto, DECLINO a 

competência do feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, razão por que DETERMINO a 

remessa imediata dos autos ao Juízo competente. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000550-96.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IRIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000550-96.2018.8.11.0023 Vistos. 1. Homologo o cálculo 

apresentado à fl. 26105773, vez que existe concordância por parte da 

exequente, conforme fl. 16670706. 2. Expeça-se o competente RPV, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no precatório deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Desta feita, expeça-se o 

competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos 

do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC. 4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-77.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE APARECIDA KOCHAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68908 Nr: 2452-43.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A., em face de ADÃO LIMA SILVA.

Apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

permaneceu inerte (fl. 87/90).É o sucinto relatório. Decido.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92297 Nr: 2872-09.2018.811.0023

 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: LEANDRO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37297 Nr: 558-08.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo aos 

critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ressalvado o 

disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80038 Nr: 2497-76.2016.811.0023

 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: WASHINGTON LOPES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 30.01.2020, a partir das 

8h00min, pela Dra. Geane Moron Beato, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74050 Nr: 2306-65.2015.811.0023

 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: JUCELIA SAMUEL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato via telefone, o Dr. Marcelo 

Rodrigues Delpapa perito nomeado reagendou a perícia médica para o dia 

12.02.2020, a partir das 13hs, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66295 Nr: 203-22.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE 
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DO RIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:OAB/12684B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DA COSTA 

SILVA em face do INSS. No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito devido, conforme petição de fl. 123.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): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 261-59.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:26104/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 142 (R$ 572,29 – quinhentos e 

setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), diante da manifestação 

de fls. 147. 2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 

438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de 

estilo, requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente. 3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de 

que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, 

segunda parte, do CPC. 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68649 Nr: 2261-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA DE SOUZA BRANCO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 158, diante da inércia da parte 

executada, ainda que intimada, conforme certidão de fl. 165.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77943 Nr: 1240-16.2016.811.0023

 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: JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil. Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos. Desta forma, não havendo contrarrazões, 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1805-43.2017.811.0023

 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: NAZIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEUZAMAR FERREIRA 

NUNES - OAB:22222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil. Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos. Desta forma, havendo contrarrazões (fl. 143/150), 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65219 Nr: 2478-75.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil. Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos. Desta forma, não havendo contrarrazões, 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91604 Nr: 2357-71.2018.811.0023

 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: ZENI MARIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil. Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 
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próprios fundamentos. Desta forma, não havendo contrarrazões, 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74096 Nr: 2336-03.2015.811.0023

 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: ILMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, o perito médico afirmou que a doença encontra-se estabilizada, 

razão pela qual, forçoso é reconhecer que há possibilidade de exercício 

de funções laborativas, o que afasta a presença dos requisitos acima 

mencionados para concessão do benefício (impossibilidade de 

reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta 

subsistência).DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77778 Nr: 1139-76.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DO NASCIMENTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINSCHEK 

HARTMANN - OAB:27.584/O, FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - 

OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 73/74, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 77/v.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65514 Nr: 2788-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 92/96, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 99/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70899 Nr: 236-75.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CARVALHO DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 131/133, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 136/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61307 Nr: 1182-52.2012.811.0023

 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: DIONISIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 2378-86.2014.811.0023

 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: KELIS MIRIAN KLOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 169/170, diante da inércia da 

parte executada, ainda que intimada, conforme certidão de fl. 173.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 
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exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.Ciência ao INSS quanto a presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62607 Nr: 2597-70.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA VARELA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 117/121, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fls. 125/v.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65200 Nr: 2459-69.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 2877-36.2015.811.0023

 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: TEREZA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.Desta forma, havendo contrarrazões (fls. 121/131), 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41039 Nr: 1655-09.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 136/145, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 148/v.2. Expeça-se o 

competente precatório, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 2097-28.2017.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA DONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 119/120, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 124/v.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72625 Nr: 1400-75.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIEKI - OAB:15469A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 97/101, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 110/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 
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exequente. 3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de 

que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, 

segunda parte, do CPC. 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65077 Nr: 2328-94.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BACH MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 171/172, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 176/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 1254-05.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ONILDO AURELIANO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 107/108, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 112/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62499 Nr: 2487-71.2012.811.0023

 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 MOSCARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 245/251, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 254/v.2. Expeça-se o 

competente precatório, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 1417-92.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ANDRE OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 3437-41.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PERETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 106/107, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 110/v.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-82.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 517 de 777



EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000635-82.2018.8.11.0023 S E N T E N Ç A FRANCISCO 

PAULO DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ DE SEGURADO INDIVIDUAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS sustentando ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, porém 

hoje está impossibilitada de exercer suas funções laborativas. Juntou 

documentos às fls. 15437244, 15437272, 15438585, 15438601 e 

15438613. Formada a angularidade da relação processual, o requerido 

contestou a ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não faz jus ao 

benefício (fls. 17082040). Houve impugnação a contestação às fls. 51/53. 

Laudo Pericial juntado às fls. 25079437. Às fls. 25470768 o INSS 

apresentou proposta de acordo, havendo concordância pela parte autora 

(fl. 26159442). RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação 

do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, 

nos termos da proposta de acordo de fls. 25470768, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos 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. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Data do início do benefício: 

12/07/2018 (fl. 25470768); 4. Renda mensal inicial: 1 (um) do 

salário-de-benefício. Isento o INSS do pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-16.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGONATO & MARGONATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DE LIMA CORREIA 04774916188 (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-16.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGONATO & MARGONATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DE LIMA CORREIA 04774916188 (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Por derradeiro, aos requeridos para que se maniufestem acerca dos 

documentos acostados pelo requerente, após as alegações finais, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60682 Nr: 1022-91.2011.811.0013

 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: Antonio João dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Pereira de Jesus
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOURA 

ROMAN - OAB:18.876/MT

 Defiro o pedido de desarquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 3976-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. Aquino - Me, Valdoir Moreira Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de BACENJUD antes da citação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92156 Nr: 3531-87.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Souza Cruz, Leonice Messias Marchiori, Maria 

Aparecida Alves Cândido, Maria Célia Ferreira Abrantes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do valor da causa, superior a 60 salários mínimos, reconsidero a 

decisão que declinou de competência para o juizado da fazenda pública.

Sendo assim, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92706 Nr: 4007-28.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza Rangel de Souza, Solange Paulina Hoinaski 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do valor da causa, superior a 60 salários mínimos, reconsidero a 

decisão que declinou de competência para o juizado da fazenda pública.

Sendo assim, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 780-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. de Souza Franco & Franco LTDA - ME, 

Zander Guedes Franco, Elisangela Rodrigues de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136004 Nr: 1949-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alice dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Alves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO JUNIOR ALVES BORGES, 

brasileiro(a), Telefone (65)9-9975-9200. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E 

INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141008 Nr: 4063-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON KOLLER BARDINI, Telefone 

65-9-9664-0422. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E 

INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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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, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003019-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE POQUIVIQUI MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003019-48.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MIRIAN SANTOS SILVA EXECUTADO: JHONE POQUIVIQUI 

MELO Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte executada 

ofertou embargos à execução, que foram julgados procedentes para o fim 

de determinar a extinção da presente execução, conforme se pode sorver 

da sentença trasladada para Id. 27525343. Sendo assim, conclusão outra 

não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, 

nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Desta forma, como o executado obteve sentença favorável para o fim de 

declarar a extinção da presente ação de execução (Id. 27525343), não há 

motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor. Antes o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte exequente no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte exequente, nos termos do art. 98, 

§3°, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. 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, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000451-25.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte a parte executada, na 

pessoa de seu(ua) advogado(a), via DJE, a CUMPRIR a sentença, 

acrescido de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, a incidir 

sobre o saldo residual (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

24/01/2020. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEY FERNANDO DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA ALICE AUGUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000537-93.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: 

EXECUTADO: RUDNEY FERNANDO DE SOUZA, ANA ALICE AUGUSTO DA 

SILVA Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça (IDs 

25898749 e 25899396), intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003288-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT14696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE SOARES DA SILVA OAB - MT26657/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003288-53.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Município de Pontes e Lacerda Réu (é, s): Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISIONAL DE CONSUMO COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O feito tramitou 

regularmente, sendo que no Id: 28047594 as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação se amolda aos ditames do artigo 

retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas processuais na forma do art. 90, § 3°, do 

NCPC. Honorários advocatícios nos termos da avença. Considerando o ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004161-53.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

VIDELGI NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

DINAIR PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

DEBRAIR PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

DINAMAR PEREIRA NUNES BORGES (AUTOR(A))

DENILSON PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA TORRES DE BRITO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004161-53.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): VIDELGI 

NUNES MOREIRA, DINAMAR PEREIRA NUNES BORGES, DINAIR PEREIRA 

NUNES, DEBRAIR PEREIRA NUNES, DENILSON PEREIRA NUNES PARTE RÉ: 

REU: JOSEFA TORRES DE BRITO Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 24/01/2020. 

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.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002938-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. L. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002938-65.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: REGIANA DE OLIVEIRA MARINS REQUERIDO: THIAGO DE 

LIMA MOREIRA Vistos. SUSPENDO o curso da marcha processual pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, inciso I, do NCPC. Com o 

término do prazo, INTIME-SE a autora, na pessoa de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender cabível. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125331 Nr: 5958-86.2016.811.0013

 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: EdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIV, FVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO INÁCIO VIEIRA. 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: A Autora teve um breve relacionamento amoroso com o 

requerido Srº. FÁBIO VIEIRA JÚNIOR e que dessa relação adveio o menor 

EVERTON EDUARDO PEREIRA VIEIRA, nascido na data de (06.11.2010), 

que possui o documento de “nascido vivo” e inscrito no CPF nº 

065.713.621-20. Informa ainda que conviveram apenas 04 (quatro) meses 

do período gestacional, e que o requerido mudou-se que para a cidade de 

Cuiabá/MT e constituiu nova família. Outrossim, ingressou em um 

relacionamento amoroso com o Srº. EDIVALDO INACIO VIEIRA, que vendo 

a condição do menor sem pai registrou o menor, como filho seu fosse. 

Contudo agora terminaram o relacionamento a muitos anos, e a Autora 

deseja que seja modificado o nome do pai na certidão de nascimento da 

criança, para o pai biológico que é o Srº. FÁBIO VIEIRA JÚNIOR. Destarte 

Excelência, NÃO restou à genitora do Requerente outra alternativa a não 

ser a de recorrer ao Poder Judiciário para haver do Requerido o 

reconhecimento no registro do menor, uma vez ter se tornado infrutíferas 

todas as tentativas amigáveis empregadas pela mesma. Não obstante, 

constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos 

filhos, devendo, pois, o Requerido contribuir para a subsistência deste, já 

que a genitora exerce a guarda de fato do menor. Assim, atendendo aos 

anseios e às necessidades do menor, a genitora, vem representá-lo 

judicialmente face ao seu genitor, para ter em mãos um título executivo de 

força coercitiva capaz de fazê-lo cumprir as suas obrigações de pai.

Despa c h o / D e c i s ã o :  V i s t o s  e m  c o r r e i ç ã o . P r o c e s s o  e m 

ordem.AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos.Em 

havendo prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda 

nova cobrança junto à Central de Mandados, a fim de que sejam adotadas 

as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento.

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.: 129380 Nr: 7887-57.2016.811.0013

 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: JRdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIENE TEODORO DA SILVA, Cpf: 

05604825158, Rg: 2589798-5, Filiação: Sonia Aparecida Teodoro e 

Izaldino Pereira da Silva, data de nascimento: 01/12/1993, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda/mt-MT, convivente, estudante, Telefone 65 

9911 3889. 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: O Autor afirma ter tido um breve relacionamento com a 

Requerida, a Srª. Claudiene e que desse relacionamento nasceu a menor 

“Ana Carolina Silva de Jesus” (24.12.2014), entretanto nunca teve certeza 

que a infante era realmente sua filha, mesmo assim a registrou. Entretanto, 

mesmo que tenha registrado a menor em seu nome, nunca teve plena 

certeza da paternidade, porém, atualmente tem certeza que a infante não 

é sua filha biológica. Além disso, tem conhecimento de quem é o 

verdadeiro pai da menor. Destarte Excelência, NÃO restou à autor outra 

alternativa a não ser a de recorrer ao Poder Judiciário para haver da 

Requerida a negatória no registro da menor, uma vez ter se tornado 

infrutíferas todas as tentativas amigáveis empregadas pelo mesmo.

Despa c h o / D e c i s ã o :  V i s t o s  e m  c o r r e i ç ã o . P r o c e s s o  e m 

ordem.AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos.Em 

havendo prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda 

nova cobrança junto à Central de Mandados, a fim de que sejam adotadas 
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as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento.

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):

 Cod. Proc.: 155621 Nr: 10671-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Marques Mafra, Jose Roberto Mafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94925 Nr: 5611-24.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANDRÉ CURSINO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir os ofícios requisitórios em razão da 

inconsistência dos dados da parte exequente junto à Receita Federal do 

Brasil. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de 

que se manifeste, notadamente apresentando cálculo individualizado do 

montante em favor de cada um dos herdeiros habilitados, visando à 

expedição de novos ofícios requisitórios, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 529-90.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161110 Nr: 936-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR RIQUELME DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 940-60.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 966-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1737-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VERA ESPINHOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145160 Nr: 5754-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA EFIGENIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100964 Nr: 2542-47.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 4344-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pozzebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143043 Nr: 4880-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144601 Nr: 5526-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95004 Nr: 5643-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Fernandes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145502 Nr: 5918-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128412 Nr: 7378-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDROSA DE LIMA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000131-38.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA APARECIDA ALVES GARCIA (EMBARGANTE)

VANDA MARIA TAVARES (EMBARGANTE)

SIMONE CRISTINA TAVARES QUEIROZ (EMBARGANTE)

VIVIANE KELLER DE QUEIROZ (EMBARGANTE)

EVA CLEIA SILVA TUNECA TORRES (EMBARGANTE)

MARIA ROMILDA DE SOUZA SILVA (EMBARGANTE)

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

JOAO EUSTAQUIO CAMILO (EMBARGANTE)

EDILENE BATISTA DE ASSIS (EMBARGANTE)

JOSE ALVES (EMBARGANTE)

EDILSON PEREIRA CAVALCANTE (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS DE BARROS (EMBARGANTE)

EVANILDA BRAGA ORTENCIO MUNHOZ (EMBARGANTE)

ADENILSON ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

SOLANGE MARQUES ALVES (EMBARGANTE)

JOAQUIM JULIO BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000131-38.2020.8.11.0013. 

EMBARGANTE: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. REQUERIDO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. JOÃO 

ALVES DE OLIVEIRA e outros, devidamente qualificados nos autos, 

ajuizaram os presentes EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Carreou à inicial os documentos de ID nº. 28260238 a 

28261979. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Decido. Os presentes embargos é consequência do cumprimento de 

sentença sob nº 1199-75.1999.811.0013, código 5014, que tramita neste 

juízo na forma física, junto ao Sistema Apolo. Neste sentido, com o 

advento do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos 

que estão em andamento e que receberão incidentes processuais ou 

tiverem ações conexas, deverão continuar tramitando na mesma forma 

que tramita o principal, mesmo que distribuídos após a data da implantação 

do referido sistema. Vejamos, então, o art. 13, da Resolução nº 

03/2018-TP: Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas 

até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado II – se 

tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a 

secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os 

números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em caso de 

distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. § 3º 

Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela 

continuação do trâmite da ação em meio eletrônico. § 4º Os recursos e 

seus incidentes ou petições, interpostos nos autos que tramitam em 

Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, 

deverão ser protocolados observando a forma do processo de origem. 

Portanto, nos termos do art. 13, da Resolução acima citado, DETERMINO a 

intimação da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que providencie a correta distribuição do presente incidente, visto que o 

procedimento principal tramita de forma física, junto ao Sistema Apolo. Por 

fim, considerando que esta era a única providência a ser tomada por este 

Juízo, INDEFIRO a inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Novo Código 

de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 
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resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. No 

entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no 

art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência 

judiciária gratuita. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer 

houve citação do réu. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 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. Pontes e 

Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-Instituto Nacional da Seguridade Social (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000114-02.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANTONIO DE ALMEIDA. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. A tutela de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “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”. Por sua vez, o jurista 

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem 

um dos quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se 

a cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado. Destarte, o benefício ora pleiteado 

somente poderá ser concedido após a instrução probatória e análise dos 

requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça e se 

aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000118-39.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARIA MIQUELINA DO NASCIMENTO. RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA 

MIQUELINA DE JESUS DIAS contra BANCO BMG S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que a requerente teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de 

ter sido tida como devedora da requerida. No entanto, informa que jamais 

pactuou qualquer tipo de negócio jurídico com o réu. Em razão disso, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando à exclusão da 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, após, 

confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a 

inversão do ônus da prova, bem como a condenação da demandada ao 

pagamento de danos morais, sem prejuízo dos honorários advocatícios. 

Carreou aos autos os documentos de ID nº. 28250240 a 28250805. E os 

autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo (a) 

reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do (a) reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento 

do nome do (a) requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Portanto, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o perigo de dano. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

(a) reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

perigo de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte 

autora e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. 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 

sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado 

ao fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser 

produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatada a existência regular do débito bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 
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pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do (a) reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, diante do 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA para determinar que a ré: (i) SUSPENDA a cobrança da 

dívida no valor de R$ 1.393,20 (mil trezentos e noventa e três reais e vinte 

centavos); EXCLUA o nome do (a) autor (a) nos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito valor de R$ 

1.393,20 (mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite 

equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, 

“caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da 

prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIME-SE e CITE-SE a requerida, por meio de carta guarnecida com aviso 

de recebimento, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor 

do art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos 

autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000121-91.2020.8.11.0013. AUTOR: 

MARIA MIQUELINA DO NASCIMENTO. RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARIA MIQUELINA DE 

JESUS DIAS contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que o requerente não 

realizou o empréstimo consignado que tem sido debitado mensalmente de 

sua conta bancária. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência, visando a suspensão do desconto em conta bancária referente 

ao empréstimo compulsório e, após, confirmando-se quando do julgamento 

do mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a 

condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além dos 

ônus de sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 

28252997 a 28253024. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código 

de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo 

exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. 

A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia no fato da possível 

declaração de inexistência de débito. Em casos desta natureza, quando 

na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. A parte reclamante alegou que nunca celebrou negócio jurídico com 

a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes descontos da 

conta bancária do autor. Levando em consideração o grande número de 

descontos indevidos efetivados por instituições financeiras, na maioria 

das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa 

verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria 

possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova 

da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando os 

descontos a serem realizados novamente. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, 

ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante 

disto, reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na 

possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito, bem como o 

perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode 

advir. Desta forma, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem qualquer prejuízo à 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para determinar que o requerido suspenda os 

descontos referente ao empréstimo consignado de n.º 591221926, no 

valor de R$ 1.570,02 (mil quinhentos e setenta reais e dois centavos), com 

parcelas de R$ 44,51 (quarenta e quatro reais e cinquenta e um 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com 

suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000122-76.2020.8.11.0013. AUTOR: 

MARIA MIQUELINA DO NASCIMENTO. RÉU: BANCO BRADESCO. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARIA MIQUELINA DE JESUS 

DIAS contra BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Emerge da peça vestibular que o requerente não realizou o 

empréstimo consignado que tem sido debitado mensalmente de sua conta 

bancária. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, 

visando a suspensão do desconto em conta bancária referente ao 

empréstimo compulsório e, após, confirmando-se quando do julgamento do 

mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a 
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condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além dos 

ônus de sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 

28254783 a 28255443. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código 

de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo 

exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. 

A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia no fato da possível 

declaração de inexistência de débito. Em casos desta natureza, quando 

na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. A parte reclamante alegou que nunca celebrou negócio jurídico com 

a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes descontos da 

conta bancária do autor. Levando em consideração o grande número de 

descontos indevidos efetivados por instituições financeiras, na maioria 

das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa 

verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria 

possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova 

da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando os 

descontos a serem realizados novamente. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, 

ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante 

disto, reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na 

possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito, bem como o 

perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode 

advir. Desta forma, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem qualquer prejuízo à 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para determinar que o requerido suspenda os 

descontos referente ao empréstimo consignado de n.º 811780914, no 

valor de R$ 8.788,47 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e 

sete centavos), com parcelas de R$ 237,05 (duzentos e trinta e sete reais 

e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do 

requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (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:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000154-81.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS. RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por JOÃO PEREIRA DOS SANTOS contra BANCO 

BMG S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Emerge da peça 

vestibular que o requerente não realizou o empréstimo consignado que 

tem sido debitado mensalmente de sua conta bancária. Em razão disso, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando a suspensão do 

desconto em conta bancária referente ao empréstimo compulsório e, após, 

confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a 

inversão do ônus da prova, bem como a condenação da demandada ao 

pagamento de danos morais, além dos ônus de sucumbência. Carreou aos 

autos os documentos de ID nº. 28357302 a 28357863. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do disposto no 

art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

no fato da possível declaração de inexistência de débito. Em casos desta 

natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra 

precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou devedor 

são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas 

relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra 

ou boa fama. A parte reclamante alegou que nunca celebrou negócio 

jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes 

descontos da conta bancária do autor. Levando em consideração o 

grande número de descontos indevidos efetivados por instituições 

financeiras, na maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação 

de serviço, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser produzida 

pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência regular do débito bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando os descontos a serem realizados novamente. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela 

parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito 

alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio 

de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 

296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem 

qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido suspenda os descontos mensais realizados na conta bancária 

do autor referente ao contrato de cartão de crédito consignado, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde 

já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no 
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art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 

na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002565-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

EDNEIA FANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZON MORENO DA PAIXÃO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002565-34.2019.8.11.0013 Exequente 

(s): G. S. da P. Executado (a, s): Jazon Moreno de Paixão Vistos. I – a) 

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no Id: 22587781, no 

montante de R$ 3.115,51 (três mil, cento e quinze reais e cinquenta e um 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado no Id: 26070848; 

sobre o CPF de nº 949.572.581-04; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor 

preta (art. 1.372, IV, da CNGC). V – Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000157-36.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JURACY DE MATO. RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por JURACY DE MATOS contra ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Emerge da peça vestibular que o requerente não realizou o empréstimo 

consignado que tem sido debitado mensalmente de sua conta bancária. Em 

razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando a 

suspensão do desconto em conta bancária referente ao empréstimo 

compulsório e, após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por 

fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da 

demandada ao pagamento de danos morais, além dos ônus de 

sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 28372917 a 

28373402. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a 

atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento 

do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. A parte reclamante alegou que 

nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem 

ocorridos constantes descontos da conta bancária do autor. Levando em 

consideração o grande número de descontos indevidos efetivados por 

instituições financeiras, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado 

ao fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser 

produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatada a existência regular do débito bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando os descontos a serem realizados novamente. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela 

parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito 

alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio 

de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 

296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem 

qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido suspenda os descontos mensais realizados na conta bancária 

do autor, referente ao empréstimo consignado resultante do contrato n.º 

598520349, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 
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NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com 

suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000142-67.2020.8.11.0013. AUTOR: 

AMERICA PIMENTA DA SILVA. RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir 

pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 17 de março de 2020, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003019-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE POQUIVIQUI MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003019-48.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MIRIAN SANTOS SILVA EXECUTADO: JHONE POQUIVIQUI 

MELO Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte executada 

ofertou embargos à execução, que foram julgados procedentes para o fim 

de determinar a extinção da presente execução, conforme se pode sorver 

da sentença trasladada para Id. 27525343. Sendo assim, conclusão outra 

não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, 

nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Desta forma, como o executado obteve sentença favorável para o fim de 

declarar a extinção da presente ação de execução (Id. 27525343), não há 

motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor. Antes o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte exequente no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte exequente, nos termos do art. 98, 

§3°, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. 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, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003195-90.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO Vistos. BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em desfavor de JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO, 

também qualificado. O feito tramitou regularmente e, em Id. 28120728, as 

partes informaram a ocorrência de acordo, motivo pelo qual requereram a 

extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. 

Decido. No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes em 

Id. 28120728, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Por consequência, 

REVOGO a decisão proferida em Id. 27887822. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90, § 2º, do NCPC, ressalvados os pagamentos já efetuados. DEIXO de 

condenar as partes ao pagamento de honorários, observando-se o teor 

do acordo celebrado. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Considerando o ato 

incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000878-22.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA LOPES RAMOS REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZATÓRIA ajuizada por 

MARIA LOPES RAMOS contra BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL. Extrai-se da narrativa fática arvorada na 

exordial que a parte autora nunca celebrou qualquer negócio jurídico com 

a requerida, todavia teve indevidamente descontados valores de seus 

proventos de aposentadoria. Em razão do presente fato e, diante da 

impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte autora 

requereu declaração de nulidade do contrato n. 468829423, a restituição 

em dobro do valor indevidamente pago e a condenação da requerida ao 

pagamento de compensação monetária por dano moral. Juntou 

documentos (Ids. 19012983 - Pág. 1 a 19012985 - Pág. 3). Citado, a parte 

requerida deixou o prazo decorrer “in albis” (Id. 25146080). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão 

formulada pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do 

processo, pois, a parte requerida é revel, o que coaduna “in totum” com o 

dispositivo legal expresso no art. 355, inciso II, do NCPC. Assim, verificada 

a ausência de manifestação defensiva por parte da parte ré, a pretensão 

contida na inicial deve ser acolhida para que a parte autora obtenha a 

declaração do negócio jurídico representado pelo contrato nº. 468829423, 

restituição do valor pago e a condenação da requerida ao pagamento de 

compensação monetária por dano moral. Em síntese, com a revelia da 

parte requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte requerente, devendo a ação ser julgada 

procedente, por ser medida de rigor. Outrossim, a procedência do pedido 

de condenação em danos morais em razão da revelia, não implica 

automaticamente na imposição à parte requerida da obrigação de pagar o 

valor declinado pela autora na peça de ingresso. Isto porque, incumbe ao 

magistrado, avaliando o caso concreto e aplicando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, além do efeito pedagógico da 

condenação por dano moral, mensurar o valor da compensação 

monetária. Em sendo assim, considerando que a autora tem 29 ações 

judiciais idênticas a essa em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda, é 

dever do magistrado evitar que o instituto do dano moral seja utilizado 

como mecanismo de enriquecimento. Em sendo assim, prudentemente fixo 

o valor da compensação monetária em R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, 

como a parte autora não demonstrou a ocorrência de má-fé da requerida 

ao implementar os descontos em seus proventos de aposentadoria, não 

se aplica o comando legal insculpido no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

devendo a restituição ser feita de maneira simples. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de: 01) DECLARAR a nulidade do 

negócio jurídico representado pelo contrato nº. 468829423; 02) 

CONDENAR a requerida à restituição simples dos valores indevidamente 

descontados dos proventos de aposentadoria da autora; 03) CONDENAR 

a parte requerida a indenizar MARIA LOPES RAMOS, a título de 

compensação monetária por dano moral, em R$ 1.000,00 (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). CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa, com espeque no art. 85, §2°, 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, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004383-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. O. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1004383-21.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, 

S. O. S., PAULO LINO DA SILVA REU: ESTE JUÍZO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por SAMUEL 

OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificado e representado por Paulo Lino 

da Silva, para que seja retificado seu registro de nascimento para o fim de 

ser acrescido o patronímico de família de sua avó paterna. Com a inicial, 

juntaram os documentos de Id. 27514312 - Pág. 1 a Id. 27514804 - Pág. 2. 

Com vista dos autos, o Ministério Público, oficiando no feito na condição de 

fiscal da ordem jurídica, pugnou realização de audiência de instrução e 

julgamento, consoante se infere da leitura do parecer de Id. 28034296. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e Decido. As questões suscitadas e controvertidas nos autos 

constituem matérias que prescindem da produção de prova não 

documental, motivo pelo qual o feito comporta pronto julgamento, nos 

termos dos artigos 354 e 355, ambos do Código de Processo Civil, uma 

vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas 

e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A esse 

respeito, oportuna é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há 

cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a 

produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos 

de elementos hábeis para a formação de seu convencimento” (STJ; Rel. 

Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg no AREsp 423659). No mesmo 

sentido: “...Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, 'a 

tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos 

que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões 

determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que 

deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em 

direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o 

poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização 

de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o 

acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante 

para nortear e instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. 

Vicente Leal, DJ de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; 

AgRg nos EDcl no Ag 664359). Traçadas tais premissas, passo, pois, a 

análise da tese suscitada pela parte. Os documentos que acompanham a 

inicial apontam que o requerente é neto de Lourdes Bianch da Silva. Por 

conta disso, o nome do autor não condiz com a realidade por ele 

vivenciada, já que o patronímico “Bianch” se refere ao vínculo parental ao 

qual pertence e o autor tem direito à preservação de sua ancestralidade. 

Deste modo, sabe-se que o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 permite que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil. Seu conteúdo, 

por sua vez, deve corresponder à realidade dos fatos e essa realidade 

decorre do conjunto de todas as informações contidas no registro ou 

averbação. Se alguma das informações é incorreta ou não condiz com a 

realidade, necessária sua correção, para que o registro ou averbação 

represente um retrato da realidade o mais fiel possível. A retificação no 

registro de nascimento do autor é medida que se impõe. Outrossim, 

destaco que não há qualquer indício que a alteração possa prejudicar 
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direitos de terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL – INCLUSÃO - PATRONÍMICO DO AVÔ PATERNO - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. I. Tal como é cediço, em princípio, o nome não pode 

ser modificado, porém, em casos excepcionais e justificados, a lei e a 

jurisprudência admitem a retificação ou alteração do mesmo. II. Inclusive, a 

imutabilidade do nome configura-se como relativa, pois a própria Lei de 

Registros Públicos prevê possibilidades para tanto, a exemplo do disposto 

em seus artigos 56 e 57. III. Caso dos autos em que, além de não causar 

prejuízos ao apelante e a terceiros, a inclusão do sobrenome avoengo 

possibilita um resgate da ancestralidade paterna, sem falar na 

identificação com o grupo familiar. Recurso provido. (Apelação Cível nº 

201900716414 nº único0001958-64.2019.8.25.0040 - 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - 

Julgado em 26/08/2019) (TJ-SE - AC: 00019586420198250040, Relator: 

Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª CÂMARA 

CÍVEL) APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO 

DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A 

TERCEIROS. PRESERVAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA ANCESTRALIDADE 

MATERNA E PATERNA. RECURSO PROVIDO. É possível a retificação do 

nome civil, com acréscimo do patronímico do avô, desde que preservados 

o nome da família materna e paterna, a identificação da pessoa e sem 

prejuízo a terceiros, como na hipótese dos autos. (TJ-MG - AC: 

10352140009254001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 05/07/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/07/2016) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e DECLARO a extinção do processo. Em 

decorrência disso, DETERMINO seja procedida a retificação no assento de 

nascimento de SAMUEL OLIVEIRA SILVA para que seu nome passe a ser 

grafado como sendo SAMUEL OLIVEIRA SILVA BIANCH. CONDENO o 

autor ao pagamento das custas processuais. No entanto, a execução das 

citadas verbas fica suspensa, na forma do art. 98 do NCPC, visto que 

DEFIRO em seu favor as benesses da assistência judiciária gratuita. 

INTIME-SE via DJE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Operado o trânsito 

em julgado da presente sentença, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, a fim de que 

cumpra o disposto neste decisório, no prazo de 10 (dez) dias, 

expedindo-se novas certidões. Ao final, em nada sendo requerido pelos 

interessados, PROMOVA-SE a remessa dos autos à CAA. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002688-32.2019.8.11.0013
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002688-32.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Marilene Alves Oliveira Barros Réu (é, s): Instituto Nacional do 

Seguro Social Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL C/C COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO proposta por MARIA MARILENE ALVES OLIVEIRA 

BARROS, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando ter 

implementado todas as condições necessárias à percepção do benefício. 

Carreou a inicial os documentos de Ids: 22592332 a 22592733. Citado, o 

réu apresentou contestação no Id: 23041638 e documentos de Id: 

23041639. A réplica foi trazida no Id: 23560674. Em decisão saneadora 

(Id: 24132841), o feito foi remetido à instrução. Realizou-se audiência de 

instrução e julgamento em 22 de outubro de 2019, oportunidade em que 

foram colhidas as declarações das testemunhas (Id: 25344932). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria híbrida (rural/urbano), ao que se opõe o INSS alegando que 

aquela não apresentou os requisitos necessários para a concessão de tal 

benefício. Inicialmente, o benefício em debate, ou seja, aposentadoria 

híbrida, trata-se daqueles trabalhadores rurais, que porventura tenha 

abandonado o campo e iniciado labuta na zona urbana, mais que não 

havia adquirido os requisitos necessário para obtenção de qualquer 

benefício junto à autarquia ré. Desde modo, o art. 48, § 3º da Lei 

8.2013/1991, prevê que nestas ocasiões, a parte requerente poderá, para 

fim de comprovar a carência exigida, considerar o período em que 

exerceu a labuta rural acrescentada do período que ora contribuiu para a 

previdência social, assim, satisfazendo um dos requisitos. Portanto, 

dispõe o artigo 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991: 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. (...) §3º Os trabalhadores rurais de que trata o §1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no §2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (...) A outro giro, o requerimento realizado 

administrativamente, independente de qual exercício a parte autora está 

prestando naquele momento, conforme descrito a seguir: “Aplica-se o 

disposto nos § 2º e 3º ainda que na oportunidade do requerimento da 

aposentadoria o segurado não se enquadre como trabalhador rural.” (art. 

51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). Assim, quanto à idade da autora, 

analisando os documentos do feito, denota-se que ela nasceu em 19 de 

outubro de 1958 e, portanto, atualmente detém a idade de 61 (sessenta e 

um) anos, cumprindo, desta forma, o primeiro requisito, nos termos do que 

foi acima exposto. Lado outro, verifico que a situação da autora amolda-se 

àquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele 

demandante que não tem prova material – assim entendido como as 

hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – ocasião em que a 

apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o bastante 

para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova 

testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova material. 

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural. A 

intenção do legislador em exigir um início de prova não é outra senão a de 

dar um alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. Pode ser, então, qualquer elemento físico do qual se possa extrair 

qualquer indício acerca da atividade laboral da parte, desde que 

oportunamente corroborado pela prova testemunhal. Quanto às provas 

colhidas em audiência, verifica-se do depoimento pessoal da autora, que a 

mesma afirmou que morava em Pontes e Lacerda e, após se divorciar, 

mudou-se para o Estado de Rondônia no ano de 1989 aproximadamente. 

Alegou ainda, que retornou a esta urbe há cerca de 3 (três) anos. 

Verifica-se do depoimento da autora. “Juiz: E que perguntei, de inicio, a 

senhora está aqui a 3 (três) anos né, a senhora falou que mudou para cá 

há 3 (três) anos. Mas antes disso, perguntei se a senhora já tinha alguma 

relação com Pontes e Lacerda. A senhora falou que as vezes vinha visitar 

um filho que mudou para cá há 20 (vinte) anos, em 1999, só que o título 

(eleitoral) da senhora aqui em Pontes e Lacerda é desde 1986. A senhora 

não sabe me dizer o porque?... Autora: Entendi agora, é porque casei e 

vim embora para cá (Pontes e Lacerda), depois mudei de volta para lá 

(Estado de Rondônia), depois que me divorciei.” (sic), [g.n], 3 min e 45 seg 

– 4min e 25 seg (vídeo sem divisão). “Juiz: Quando a senhora se 

divorciou?... Autora: Olha, já faz tempo que me divorciei, tem uns 30 

(trinta) anos... Juiz: A senhora falou que está separada tem uns 30 (trinta) 

anos, então foi em 1989?... Autora: Tem mais, mais de 30 (trinta) anos.” 

(sic), [g.n], 6 min e 02 seg – 6min e 38 seg (vídeo sem divisão). “Juiz: A 

senhora falou que voltou quando pra cá mesmo?... Autora: Tem 3 (três) 

anos e pouquinho que estou fixa aqui novamente.” (sic), [g.n], 8 min e 36 

seg – 8min e 48 seg (vídeo sem divisão). Dessa forma, verifica-se que a 

autora residiu por longo período no Estado de Rondônia, sendo, 

aproximadamente, 26 (vinte e seis) anos (1989 a 2015). Contudo, quanto 

às provas colhidas das testemunhas, as mesmas foram imprecisas em 

suas declarações quanto à atividade efetivamente exercida pela autora, a 

fim de enquadrá-la na condição de rurícola, sendo que ambas as 

testemunhas, Rosalia Maria da Silva e Ginace de Castro Faria, não detinha 

conhecimento da atividade que exerceu a autora no período em que 

esteve residindo fora do Estado de Mato Grosso. Neste sentido, podemos 

citar a testemunha Ginace de Castro Faria, a qual declarou que conheceu 

a autora em Pontes e Lacerda, quando ela fazia visitas ao seu filho, 

todavia, a testemunha deixou claro que nunca foi à cidade de Rolim de 
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Moura/RO, onde fica localizado o sítio da requerente (1min e 17seg – 2min 

e 12seg). Logo, dessume-se da prova oral colhida que a parte autora não 

comprovou o cumprimento do período de carência do benefício pleiteado. 

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII c/c §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (Id: 22604050). Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO, desde já, a remessa dos 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, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MARIANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

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: 1000106-59.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: DARCY MARIANO JUNIOR REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. DARCY MARIANO JUNIOR ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA contra ÁGUAS PONTES E LACERDA, alegando, em síntese, 

ter sido notificado pela ré devido à constatação de violação no hidrômetro 

instalado em sua residência, o que ocasionou a suspensão do serviço 

fornecido e, consequentemente, implicou na retirada do equipamento de 

mediação de água potável, fato pelo qual afirma não ter qualquer 

responsabilidade. Por fim, requereu, em desfavor da ré, a antecipação da 

tutela para determinar que restabeleça os serviços, sob pena de multa 

diária, deferindo-se a gratuidade da justiça, e, no mérito, seja condenada 

ao pagamento de danos morais. Juntou documentos nas folhas retro (id’s. 

17454896 a 17454899). A decisão inaugural deferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela (id. 17825404). Citada, a ré apresentou contestação (id. 

18483335), alegando, preliminarmente, ter cumprida a tutela provisória de 

urgência. No mérito, apontou que, no dia 10/01/2019, foi realizada vistoria 

no hidrômetro instalado na residência do autor, sendo constatada fraude 

no medidor, fato que ensejou na notificação do infrator, bem como 

aplicação de multa pela violação do equipamento e o retroativo, ambos no 

valor de R$ 678,49 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove 

centavos), lançadas na fatura do mês de fevereiro de 2019, com base no 

Regulamento do Serviço Público de Águas e Esgoto do Município, na forma 

do art. 106 da Resolução Normativa AMAES. Assim, afirma se tratar de 

responsabilidade do autor, ainda que terceiros tenham causado avarias no 

medidor, e, no dia da constatação do fato mencionado, informa que 

realizou a substituição do equipamento por outro novo, e, a partir deste 

momento, o consumo mensal aumentou. Desta forma, entende ser culpa 

exclusiva do autor que deu causa à avaria no medidor do hidrômetro, não 

havendo o que se falar em dano moral e, consequentemente, procedência 

do pedido. Juntou documentos (id’s. 18483335 a 18483453). Houve réplica 

no id. 18644599. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. A presente lide comporta julgamento antecipado do mérito, 

conforme dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É 

inegável a relação de consumo existente entre as partes, devendo ser 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré e o autor 

se enquadram na definição de prestador de serviços e consumidor final, 

respectivamente (CDC, arts. 2º e 3º). Pois bem. Em que pese à ré alegar 

em defesa a regularidade no procedimento adotado, por meio da juntada 

de documentos nos autos (id. 18483338 a 18483449), tais documentos – 

assim como o procedimento adotado pela ré – são unilaterais, não 

contendo sequer a assinatura/ciência do autor/consumidor. Ora, tal 

procedimento unilateral por parte do preposto da ré, ao fazer a vistoria e 

lavrar a notificação (auto de infração), não permite ser considerado válido, 

e, muito menos o documento como se fosse dotado de fé pública. Com 

efeito, dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 que 

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”. Ainda é de suma importância destacar a 

inexistência de perícia e laudo respectivo acerca da violação alegada, 

muito menos fotografias que são mencionadas na defesa da ré, o que 

denota a fragilidade do procedimento adotado pela concessionária de 

serviço público. Desse modo, não há como imputar ao autor, por meio de 

documentos e procedimento realizado de forma incompleta e unilateral pela 

ré, a existência de fraude no hidrômetro, seja realizada pelo autor ou por 

terceiros. Neste raciocínio, não comprovada a alegada fraude, não é 

possível aplicar ao autor a penalidade administrativa, o que implica no 

dever da ré em restabelecer os serviços essenciais prestados. Sobre o 

tema, é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de água. 

Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de declaração de inexigibilidade 

de débito. Alegada fraude no hidrômetro que não foi preservado. 

Apuração unilateral de irregularidade pela concessionária . 

Inadmissibilidade. Sentença de procedência da ação mantida e 

improcedência da reconvenção. Recurso não provido. (TJ-SP, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 07/12/2011, 38ª Câmara 

de Direito Privado)”. Ainda: “AÇÃO DECLARATÓRIA. TROCA DE 

HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO/IRREGULARIDADE. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA. 1. Ajuizada ação por meio 

da qual a consumidora afirma que não houve violação ou fraude do 

hidrômetro. Ônus da prestadora de serviço comprovar que a fraude 

efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em atendimento ao 

disposto no art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil; 2. A má-fé e a 

fraude devem ser comprovadas de forma cabal, e não presumidas em 

razão de uma perícia realizada indiretamente, sem a verificação do 

medidor supostamente fraudado, e com alicerce em suposições e 

alegações unilaterais. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP , Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 06/08/2012, 20ª Câmara de Direito Privado)”. 

A alegação da ré de que “no dia da vistoria o hidrômetro fraudado foi 

trocado por um perfeito estado e desde então as leituras de consumo do 

Autor aumentaram, reforçando a irregularidade que o antigo hidrômetro 

possuía e demonstra como o Autor se beneficiava ao não pagar pelo que 

realmente consumia” (id. 18483335 – Pág. 7) não logrou êxito ao tentar 

provar de forma cabal a ocorrência de fraude. Ademais disso, a ré efetua 

(ou deveria efetuar) visitas mensais à residência do autor para realizar a 

leitura do aparelho medidor, portanto, se já houvesse, de fato, clara 

manipulação do medidor de água, com certeza o funcionário que realiza as 

leituras mensais teria constatado eventual manipulação ou fraude no 

aparelho. Restando de sobejo comprovada a ausência de fraude no 

medidor do hidrômetro instalado na residência do autor, deve a ré 

restabelecer os serviços a ele prestados, confirmando-se a tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Quanto ao pedido 

indenizatório, passo a sua análise. O dano moral é aquele que atinge o 

foro íntimo da pessoa, ao contraditório do que ocorre com o dano material. 

Tal dano pode ter consequências que ficam restritas apenas à pessoa, ou 

seja, internas, como também consequências externas, aquelas que ficam 

expostas aos olhos da sociedade. Ambas estão sujeitas à indenização. 

Ainda, conforme Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, 

dano moral é: “enfim, violência que atinge diretamente o sentimento íntimo, 

na esfera da personalidade, e que não se pode confundir com mero 

dissabor ou aborrecimento, que são desconfortos presentes na realidade 
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da vida” (Comentários ao novo Código Civil, volume XIII / Carlos Alberto 

Menezes Direito, Sérgio Cavalieri Filho. – Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

p.101). Nesta esteira, entendo que, “in casu”, a situação sofrida pelo autor 

e sua família – corte no fornecimento de água – ultrapassa o mero 

dissabor ou aborrecimento do cotidiano, porquanto permaneceu um mês 

sem fornecimento de água (“vide” id’s 17454897 – Pág. 1 e 18483335 – 

Pág. 3). Isto porque, a suspensão do fornecimento de água, sem adoção 

das precauções necessárias, fez o autor se sujeitar aos prejuízos 

decorrentes da impossibilidade de usufruir dos serviços públicos 

essenciais de uso da água potável, por decorrência natural do ato 

praticado pela ré (corte no fornecimento). De qualquer sorte, após 

delineada a conduta, o nexo causal entre a conduta e dano, e o prejuízo 

experimentado pelo autor por ato praticado pela ré, impõe-se o 

estabelecimento do “quantum” indenizatório, observando-se os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de manter o caráter didático 

do instituto, evitando, assim, o enriquecimento ilícito de quem recebe a 

indenização. Por conseguinte, entendo proporcional e razoável a fixação 

do dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária da data da fixação, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da 

data do ato ilícito, ou seja, 10/01/2019, na forma do art. 398 do Código Civil 

c.c. Súmula 54 do STJ. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por 

DARCY MARIANO JUNIOR contra ÁGUAS PONTES E LACERDA para: 01) 

CONDENAR a ré efetuar a religação do fornecimento de água do autor. 02) 

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

correção monetária da data da fixação, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês da data do ato ilícito, ou seja, 10/01/2019, na forma do art. 398 do 

Código Civil c.c. Súmula 54 do STJ. 03) CONFIRMAR a tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada deferida no id. 17825404, tornando-a 

definitiva. 04) EXTINGUIR o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da 

sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e 

taxa judiciária, bem como honorários advocatícios de sucumbência que 

arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), “ex vi” do art. 82, §2º, c.c. art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 131869 Nr: 108-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldellice Oliveira da Silva, Renata Aparecida 

Jacob, Aureo Aparecido da Silva

 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.

Ref. 41: razão assiste à Defensoria Pública. Assim, intime-se 

pessoalmente as acusadas Waldelice Oliveira da Silva e Renata Aparecida 

Jacob para que, em 10 dias, apresentem resposta à acusação por meio de 

defensor constituído ou, caso não possam contratar tais serviços, 

solicitem assistência judiciária gratuita.

Após, tornem conclusos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114170 Nr: 1643-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Rodrigues de Assunção, Carlos 

Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HENRIQUE DA SILVA, Rg: 

59.034.744-5, Filiação: Rosineide Maria da Conceição, data de nascimento: 

04/06/1997, brasileiro(a), natural de Itaiba-PE, solteiro(a), Telefone 

(65)9629-9450. 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 O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

em parte a denúncia, para: a) absolver Carlos Henrique da Silva, da 

prática do delito do art. 244-B da Lei nº 8069/90, com fulcro no art. 386, VII 

do CPP; b) Condenar Carlos Henrique da Silva pela prática do delito do art. 

180, caput, do Código Penal; c) Condenar Breno Rodrigues de Assunção 

pela prática do crime do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, de modo que 

passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA – Carlos 

Henrique da Silva.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não 

possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a 

aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela 

qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; 

as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base 

privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 1 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistindo circunstâncias agravantes e a 

atenuante não se aplicando, nos termos da fundamentação, mantenho a 

pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Por fim, 

não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a 

pena, em 1 (um) ano de reclusão10 (dez) dias-multa, esta à base 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e 

suficiente à prevenção e reprovação do delito.Analisando os autos, em 

atenção ao artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de 

seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há 

necessidade em detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, 

uma vez que não haverá alteração do regime.Assim, em conformidade 

com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não 

autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 

36 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o 

aberto.Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, 

vislumbro que réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução 

penal.DOSIMETRIA – Breno Rodrigues de Assunção.Em relação ao crime 

imputado ao denunciado, considerando as diretrizes dos artigos 59 do 

Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos 

elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de 

valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para 

analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são 

próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito 

são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é 

que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao 

denunciado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistindo 

circunstâncias agravantes e a atenuante não se aplicando, nos termos da 

fundamentação, mantenho a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa.Por fim, não havendo causas de aumento ou 

diminuição de pena, torno definitiva a pena, em 2 (dois) anos de 

reclusão10 (dez) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à 

prevenção e reprovação do delito.Analisando os autos, em atenção ao 

artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime 

inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em 
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detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não 

haverá alteração do regime.Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, 

“c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de 

regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 36 do Código Penal, 

fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.Tendo em conta 

o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.DETERMINAÇÕES 

FINAIS.Considerando que nos autos existem elementos suficientes para 

aferir prejuízos sofridos pela vítima, “Mix Bar”, fixo o montante de R$ 

860,00 para reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos 

do art. 387, IV do CPP.Analisando os autos, entendo que cessaram os 

motivos do cárcere cautelar do acusado, em atenção ao Princípio da 

Homogeneidade, tendo em vista que foi condenado ao cumprimento de 

pena no regime aberto. Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo 

não deva permanecer preso.Condeno os réus em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com as ressalvas do 

art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cientifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública.Após, o 

trânsito em julgado:a) lancem-se o nome dos acusados 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) expeçam-se 

guias de execução penal;d) remetam-se os autos ao contador para 

calcular as custas e a pena de multa aplicada e após;e) intimem-se os 

réus, na forma do artigo 51 do Código Penal, para pagá-las em até dez 

dias e, na hipótese de não pagamento ou de o devedor não ser 

encontrado, encaminhe-se ao DCA para cobrança.Cumpra-se expedindo o 

necessário arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

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, Shirley Franco Lemes 

de Sousa, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de janeiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114170 Nr: 1643-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Rodrigues de Assunção, Carlos 

Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Pontes e Lacerda - MT, 23 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 163123 Nr: 1809-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, com fundamento na Lei nº 

11.340/2006, as quais foram deferidas por este juízo.

Decorrido longo tempo da decretação de tais medidas, verifico haver sido 

a parte ofendida intimada pessoalmente.

Transcorrido o prazo legal, nada foi requerido pelas partes.

É o necessário. Fundamento e decido.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com 

resolução de mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Expeça-se o necessário para cobrança.

Ciência ao Ministério Público.

Desnecessária intimação pessoal das partes, nos termos do art. 1.387 da 

CNGC Judicial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206815 Nr: 11656-68.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: André Luis Ramires Seabra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização do interrogatório de 

ALEXANDRE DEMARCHI para o dia 31 DE JANEIRO DE 2020, às 17h00min.

 Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta 

precatória e a data da audiência designada.

Intime-se o denunciado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-96.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GILMAR 

HERCULANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

BEATRIZ WORST POLO PASSIVO: RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - 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: 

Conciliação 1 Data: 06/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 24 

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: 1003464-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORDEIRO RONDENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000155-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:AGUIMAR DOS 
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SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES 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 1 Data: 06/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . CUIABÁ, 24 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: 1000156-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA OAB - 071.929.321-91 (REPRESENTANTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-51.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROLIM BRAGA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL NEVACK RIBEIRO, GIZELIA 

MORAES SILVA POLO PASSIVO: CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 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: 06/03/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . CUIABÁ, 24 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: 1004263-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MASSAI ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2019, às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004264-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE DOS REIS & DUARTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2019, às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-21.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ADRIANA 

NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WEDER DE LACERDA SILVA POLO PASSIVO: SISTEMA CIDADE DE RADIO 

E TELEVISAO 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 1 Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . CUIABÁ, 24 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: 1000159-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000159-06.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ADRIANA 

NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WEDER DE LACERDA SILVA POLO PASSIVO: SISTEMA CIDADE DE RADIO 

E TELEVISAO 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 1 Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003202-82.2019.8.11.0013. REQUERENTE: WALTER LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ALAN SILVIO ALVES FONSECA Vistos, etc. Como forma de 

prestigiar a participação democrática do pré-candidato na vindoura eleição 

municipal e não interferir no processo eleitoral, defiro o requerimento de id 

nº 28244297 e cancelo a audiência de conciliação aprazada para o dia 

27/01/2020 às 12h30min, devendo os autos retornarem à secretaria para 

redesignar nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003202-82.2019.8.11.0013. REQUERENTE: WALTER LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ALAN SILVIO ALVES FONSECA Vistos, etc. Como forma de 

prestigiar a participação democrática do pré-candidato na vindoura eleição 
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municipal e não interferir no processo eleitoral, defiro o requerimento de id 

nº 28244297 e cancelo a audiência de conciliação aprazada para o dia 

27/01/2020 às 12h30min, devendo os autos retornarem à secretaria para 

redesignar nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001580-02.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: NESIO GERALDO DE SOUZA 

EXECUTADO: SILVIO BOTELHO DE CARVALHO Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento 

executório nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra 

do Juiz Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: 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 

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. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 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). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de 

Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada 

não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios 

- obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, observado o 

disposto nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHUVE DE JESUS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTÔNIO LUCAS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010227-32.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ELIANE TEIXEIRA EXECUTADO: 

MILTON CHUVE DE JESUS Vistos, etc. Considerando que a exequente 

apresentou requerimento logo em seguida à prolação da sentença 

extintiva sem resolução do mérito, reconsidero o requerimento de id n° 

26832149 e DETERMINO o prosseguimento da execução, razão pela qual 

expeça-se ofício à empresa “Frigorífico Marfrig Global Foods” , nesta 

comarca, para que realizem o bloqueio de 10% (dez porcento) do valor do 

salário mínimo do executado até à satisfação do montante do débito no 

valor de R$ 22.055,84 (vinte e dois mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e 

quatro centavos), devendo ser realizado os depósitos em conta judicial 

Intime-se o exequente para apresentar os dados bancários. PONTES E 

LACERDA/MT, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001650-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PEDROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001650-19.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANO 

OLIVEIRA PEDROSA Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e 

decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação ou 
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apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: 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 

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. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 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). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi constatada a 

existência de veículo registrado em nome da parte executada, e foi 

lançada restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração 

de Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte 

executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três 

exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as 

pessoas jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de 

Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - Determino a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no 

endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a 

parte exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de 

termo de compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este 

para guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. PONTES E LACERDA/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

GISELE PEREIRA BORGES OAB - 615.802.871-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CLASSICO SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000098-48.2020.8.11.0013. REPRESENTANTE: GISELE PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: BANCO CLASSICO SA Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por GISELE PEREIRA BORGES em desfavor de BANCO 

CLASSICO S/A (nome fantasia SANDRE CREDITO), objetivando a 

antecipação dos efeitos da tutela para que a ré suspenda as parcelas 

contratadas e se abstenha de negativar o nome da autora; e no mérito a 

condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 e a declaração da inexistência do débito 

imputado à autora. Aduz que celebrou com a ré contrato de empréstimo no 

valor de R$ 90.000,00, a ser pago em 180 parcelas de R$ 500,00 cada; 

mas que lhe foi exigido o pagamento de R$ 600,00 a título de IOF e de R$ 

379,00 a título de despesas com advogado, os quais foram pagos 

antecipadamente mediante depósito bancário em nome de Lukas Eduardo 

Valfrido e Camila S. M. Laureano, respectivamente. Assevera que efetuou 

os pagamentos mas até hoje o valor do empréstimo não lhe foi 

disponibilizado, tampouco conseguiu reaver os valores e rescindir o 

contrato. Deu à causa o valor de R$ 10.979,00. É o breve relato. DECIDO. 

O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa 

será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 

a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o 

valor do ato ou o de sua parte controvertida. Desse modo, ao valor dado à 

causa deve ser somado o valor do contrato em discussão, isto é, R$ 

90.000,00, valor este que excede em muito o limite para ajuizamento de 

demandas perante o Juizado Especial (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). A Lei 

9.099/95 não admite o declínio de competência da ação proposta, devendo 

esta ser extinta, conforme art. 51 (“Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação”), 

incumbindo à parte a propositura de outra demanda, no juízo competente. 

Desse modo, inadmissível a presente ação, em razão da incompetência 

deste Juizado Especial em razão do valor da causa. Ante o exposto, 

indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, devendo a parte 

autora propor novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 3/2020/DF

A Doutora MYRIAN PAVAN SCHENKEL, Meritíssima Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, em 

Substituição Legal, no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO que a servidora LUCIANA NIGRO ANTIGA MOURA 

BARBOSA, matrícula, 8613, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 

Segunda Vara, encontrar-se em gozo de férias, por 20 (vinte) dias, 

referente ao exercício de 2019, no período de 27/1/2020 a 15/2/2020;
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RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor EDILSON SOARES DA SILVA, Técnico 

Judiciário, matrícula 2987, para exercer, a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Segunda Vara desta Comarca de Poxoréu, no 

período de 27/1/2020 a 15/2/2020, em substituição a titular que se 

encontrará em gozo de férias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Poxoréu, 24 de janeiro de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000522-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000522-24.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: LINDALVA BARBOSA CAMPOS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU Trata-se de ação para suspensão de eleições e impugnação de 

posse, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

LINDALVA BARBOSA CAMPOS contra a ASSOCIAÇÃO DOS MINI E 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POXORÉU, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a inicial, em síntese, que os 

procedimentos para eleição de membros da diretoria foram eivados de 

erros que maculam de irregularidade, razão pela qual impugnam a eleição 

e posse dos eleitos para que sejam realizadas novas eleições. Presentes 

os requisitos dos arts. 319 e 320, RECEBO a petição inicial. Da gratuidade 

de justiça: Em vista dos documentos juntados aos autos, defiro o pedido 

de gratuidade de justiça. Da tutela provisória de urgência: No que se 

refere ao regramento geral da tutela provisória, de acordo com o Código 

de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência é desmembramento 

daquela e, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Narra a parte autora que na 

data limite designada para que fossem apresentados os documentos de 

habilitação das chapas e indicados os representantes para a composição 

da comissão de eleição, constatou-se que a chapa 01 (vencedora das 

eleições) não apresentou documentação completa. Alega, ademais que no 

dia das eleições votaram pessoas que não estavam devidamente 

cadastradas, o que vai de encontro ao previsto na ata da comissão 

eleitoral. Por fim, aduz que no dia das eleições a filha do presidente 

reeleito estava distribuindo as carteirinhas para as pessoas votarem em 

frente ao local de votações. Em que pese a verossimilhança das 

alegações constantes da inicial, inexiste nos autos prova suficiente para 

que se suspenda, in limine, o mandato do eleito, medida drástica que, 

embora não demande prova plena, requer segurança reforçada para se 

concluir, ainda que em cognição abreviada, pelo seu cabimento. No caso 

dos autos, apresentou-se certidão cartorária informando a ausência de 

registro da chapa 1 (do vencedor), na qual sequer foi informada a data da 

certificação, assim como não permite concluir se na data das eleições já 

havia o respectivo registro. A listagem de votantes, por si só, não enseja a 

conclusão, com a verossimilhança que se requer, de que as pessoas que 

votaram, de fato, não estavam pré-cadastradas. A foto juntada, 

igualmente, não tem a clareza necessária para demonstrar a ocorrência 

de irregularidade. Por conseguinte, entendo indispensável a oportunização 

contraditório a fim de melhor subsidiar a formação do convencimento 

judicial. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência requerida pela autora na exordial, ante a ausência dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

posterior deferimento, mediante pedido expresso e demonstração da 

presença dos requisitos legais. Em conformidade com o disposto no art. 

334 do CPC/15, DETERMINO a intimação/citação das partes para audiência 

de conciliação, a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2020, no CEJUSC 

de Poxoréu, às 12h00. A intimação do autor deve se dar na pessoa do 

seu advogado (art. 334, § 3º do CPC/15) e a citação do requerido com, no 

mínimo, 20 dias de antecedência (art. 248 do CPC/15). Em não havendo 

acordo, 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. 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 desta via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 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). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação, 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. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data informada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-37.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000547-37.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JORGIA ROSA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por JORGIA ROSA DA SILVA, em 

face do INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. 

Narra a parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista 

o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. Do pedido de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: 

O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado (fumus boni iuris), que, na espécie, resultaria da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante aos requisitos para 

cabimento do benefício de aposentadoria por idade rural, quais sejam: (a) 

a condição de trabalhador rural no momento de implementação do requisito 

idade (Tema 642, Recurso repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do 

período de carência (trabalho rural pelo tempo correspondente ao período 

de carência) e (c) a idade mínima. Outrossim, no tocante à condição de 

trabalhador rural, não obstante a desnecessidade de que a prova material 
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diga respeito a todo período de trabalho campesino, é imprescindível que 

seja ela robusta e apta a comprovar, com a verossimilhança que se 

requer, a presença dos requisitos para a concessão do benefício. É o que 

se depreende do enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da 

probabilidade do direito alegado, é necessário, para a concessão de 

medida antecipatória sem a oitiva da parte contrária, que reste configurado 

o periculum in mora, correspondente ao risco de dano irreparável em 

razão da possível demora do provimento jurisdicional definitivo. No caso 

dos autos foram juntados documentos que servem como início de prova 

material do trabalho rural (Comprovante de matricula escolar, notas fiscais, 

cartão de vacinação, relatório do CNIS que indica que a autora recebe 

pensão por morte, etc.), na medida em que indicam a condição de 

trabalhador rural da requerente ou do seu cônjuge. No entanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Saliente-se, no tocante ao recebimento de pensão por 

morte rural, que, de fato, esta revela início de prova material que, no 

entanto, não é suficiente para comprovar que a autora preencheu o 

requisito temporal de 15 anos de trabalho campesino, eis que a pensão 

por morte é benefício que, quando não dispensa a carência, requer 

apenas a comprovação de 12 meses de atividade rurícola. Sobreleva 

esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como é, 

supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, requer 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de 

gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da Previdência Social. 

Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a 

direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for devido nos termos 

da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, evitando ativismos ou 

atuações precipitadas, que comprometam sobremaneira o orçamento das 

instituições, inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos 

recursos públicos e, por consequência, a efetivação de direitos quando, 

de fato, cabível e necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de 

natureza alimentar, também não há indícios de que a situação guarda 

urgência peculiar, que implique em risco de dano ou ao resultado útil do 

processo. Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000511-92.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000511-92.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ITALA KASSIA ALVES ROCHA REU: MARIA RODRIGUES DA SILVA 

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela 

provisória de urgência, ajuizada por ITALA KASSIA ALVES ROCHA em 

face de suposto esbulho possessório praticado por MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. 

Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320, RECEBO a petição inicial. Da 

gratuidade de justiça: Em vista dos documentos juntados aos autos, defiro 

o pedido de gratuidade de justiça. Da tutela provisória de urgência: As 

ações possessórias existentes no ordenamento são três: reintegração 

para os casos de esbulho (perda da posse), manutenção para os casos 

de turbação (perturbação do exercício da posse) ou interdito proibitório 

para os casos de ameaça ao exercício da posse. Destarte, o mecanismo 

processual do interdito proibitório visa a proteger preventivamente a posse 

que está sob ameaça ou na iminência de sofrê-la. Segundo o art. 567 do 

CPC/15, em havendo justo receio de ser o possuidor molestado em sua 

posse, pode o magistrado, mediante mandado proibitório, cominar pena 

pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial. Em se 

tratando de ação possessória decorrente de ameaça de 

turbação/esbulho, a tutela provisória consubstancia-se na expedição de 

mandado liminar de proibição, nos termos do art. 562 c/c art. 568. No que 

se refere ao regramento geral da tutela provisória, de acordo com o 

Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência é desmembramento 

daquela e, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Da interpretação conjugada 

dos arts. 562 e 568 com o art. 300 do CPC/15, se infere que para a 

concessão de mandado de liminar proibitório, devem estar presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do 

processo, requisitos representados pela existência de posse e de justo 

receio de turbação ou esbulho (em razão de ameaça). No caso dos autos, 

ainda que se vislumbre a verossimilhança das alegações formuladas, 

nada há que permita concluir pela urgência da ordem de reintegração e 

demolição, sobretudo porque, a demolição da construção é medida 

drásticas e de difícil reversão. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência requerida pela autora na exordial, ante a 

ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Em conformidade com o disposto no art. 334 do CPC/15, DETERMINO a 

intimação/citação das partes para audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 24 de fevereiro de 2020, às 12h15min no CEJUSC de 

Poxoréu. A intimação do autor deve se dar na pessoa do seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC/15) e a citação do requerido com, no mínimo, 20 dias 

de antecedência (art. 248 do CPC/15). Em não havendo acordo, 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. 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 desta via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 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). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, 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. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

informada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-43.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TCHAGO SANAGIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000566-43.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

TCHAGO SANAGIOTTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de reparação 

de danos materiais e morais proposta por TCHAGO SANAGIOTTO em 

desfavor de ENERGISA, ambos já qualificados nos autos, em que pugna, 

incialmente, pela concessão da justiça gratuita. O requerente pugna pela 

concessão do benefício da gratuidade de justiça. Analisada a inicial, 

determinou-se a juntada de documentos comprobatórios da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Intimada, 

a parte autora veio aos autos apresentar extrato bancário relativo ao mês 

de abril de 2019, o qual revela saldo mensal de aproximadamente R$ 

7000,00 (sete mil reais). Importante ressaltar que, em pese a previsão 

contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de 

veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Destarte, sob 

pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento 

Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à 

qual todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente, ressalvada a hipótese em que o 

contexto fático e probatório dos autos ou a natureza da ação, por si sós, 

permitam aferir com segurança razoável a hipossuficiência econômica da 

parte. Ora, a parte juntou extrato comprovando saldo de cerca de R$ 

7000,00 (sete mil reais), ou seja, quase 7 vezes o salário mínimo vigente 

no país. Lado outro, não apresentou qualquer recibo de despesas que, 

somadas, infirmem sua capacidade financeira para arcar com as custas 

do processo Com efeito, inexistente prova suficiente da hipossuficiência 

financeira da parte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Por 

conseguinte, INTIME-SE para em 05 (cinco) dias juntar aos autos 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-49.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA ROSA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000294-49.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JUSTINA ROSA VIEIRA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

FLAVIO ALVES SILVA Presentes os requisitos da petição inicial, 

RECEBE-SE a petição de abertura de inventário. NOMEIA-SE como 

inventariante a Sra. JUSTINA ROSA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (art. 617, III 

do CPC), devendo a mesma ser intimada via DJE para prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, Parágrafo Único CPC), 

bem como para juntar aos autos as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, CPC). Apresentadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (art. 626, CPC), para que se manifestem, podendo, no prazo 

comum de 15 dias, apresentar impugnação acerca dos bens, da 

nomeação da inventariante e da qualidade de quaisquer dos herdeiros 

(art. 627, CPC). Havendo concordância das Fazendas Públicas e do 

Ministério Público, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores 

nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de 

ITCD, INTIME-SE a inventariante para que apresente as últimas 

declarações (art. 636, CPC), devendo as partes ser ouvidas sobre estas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, prazo este em que deverá o autor 

proceder ao cálculo do tributo (art. 637, do CPC). Ao final, recolhido o 

imposto de transmissão a título de morte, apresentado o esboço da partilha 

final e acostada aos autos as certidões negativas de tributos Federais, 

Estaduais e Municipais, será julgada a partilha, conforme prevê o art. 654 

do Código de Processo Civil. Havendo nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Poxoréu, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002567-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1002567-29.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO MARTINS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARCOS ROBERTO 

MARTINS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados no encarte processual, visando à concessão do 

benefício de auxílio-doença. Diante da apresentação de contestação e 

impugnação, não sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito 

(parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências 

preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das 

questões processuais pendentes: A autarquia, ao contestar a ação, 

preliminarmente, alegou a ocorrência de prescrição quinquenal dos 

créditos. Assinalo que a situação dos autos abrange relação de trato 

sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de fundo, a inércia 

do titular macula com a prescrição apenas as prestações anteriores ao 

quinquênio que precede a propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 

85 do Superior Tribunal de Justiça elucida: “Nas relações 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”. No mais, processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem Não havendo 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Saliente-se que, considerando-se 

que o STJ firmou entendimento no sentido de que fundo de direito dos 

benefícios previdenciários não prescreve, eventual prescrição das 

parcelas devidas e não pagas será analisada oportunamente. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Delimitação das questões de fato e organização das provas: 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: a comprovação da 

incapacidade temporária ou permanente do autor que o torne insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, da condição de segurado e carência. Desta feita, 

considerando a necessidade de se realizar perícia para averiguar se há a 

alegada incapacidade, NOMEIA-SE para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

480,00 (quatrocentos e oitenta reais), tendo em vista os critérios previstos 

no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o laudo 
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pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da 

citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. Ás providências, 

cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000436-53.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: CARLITO GOMES DE JESUS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CARLITO GOMES DE JESUS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados no encarte processual, visando à concessão do benefício de 

auxílio-doença. Diante da apresentação de contestação e impugnação, 

não sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou 

total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares 

e do saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões 

processuais pendentes: A autarquia, ao contestar a ação, 

preliminarmente, alegou a ocorrência de prescrição quinquenal dos 

créditos. Assinalo que a situação dos autos abrange relação de trato 

sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de fundo, a inércia 

do titular macula com a prescrição apenas as prestações anteriores ao 

quinquênio que precede a propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 

85 do Superior Tribunal de Justiça elucida: “Nas relações 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”. No mais, processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem Não havendo 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Saliente-se que, considerando-se 

que o STJ firmou entendimento no sentido de que fundo de direito dos 

benefícios previdenciários não prescreve, eventual prescrição das 

parcelas devidas e não pagas será analisada oportunamente. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Delimitação das questões de fato e organização das provas: 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: a comprovação da 

incapacidade temporária ou permanente do autor que o torne insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, da condição de segurado e carência. Desta feita, 

considerando a necessidade de se realizar perícia para averiguar se há a 

alegada incapacidade, NOMEIA-SE para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

480,00 (quatrocentos e oitenta reais), tendo em vista os critérios previstos 

no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da 

citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. Ás providências, 

cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-59.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000455-59.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: VANA CONCEICAO ALVES REQUERIDO: FUNDO DO 

REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por VANA CONCEIÇÃO ALVES contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados no encarte processual, 

visando à concessão do benefício de auxílio-doença. Diante da 

apresentação de contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de 

julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do CPC. Das questões processuais pendentes: A autarquia, 

ao contestar a ação, preliminarmente, alegou a ocorrência de prescrição 

quinquenal dos créditos. Assinalo que a situação dos autos abrange 

relação de trato sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de 

fundo, a inércia do titular macula com a prescrição apenas as prestações 

anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação. Sobre o 

tema, a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça elucida: “Nas 

relações 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”. No mais, processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento. Presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem Não 

havendo questões processuais pendentes, mister delimitar as questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para 

tanto, as questões controvertidas nos autos. Saliente-se que, 

considerando-se que o STJ firmou entendimento no sentido de que fundo 

de direito dos benefícios previdenciários não prescreve, eventual 

prescrição das parcelas devidas e não pagas será analisada 

oportunamente. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 
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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 

comprovação da incapacidade temporária ou permanente da parte autora, 

que a torne insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, da condição de segurado e carência. Desta 

feita, considerando a necessidade de se realizar perícia para averiguar se 

há a alegada incapacidade, NOMEIA-SE para a confecção do laudo o 

médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na 

secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários 

periciais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), tendo em vista os 

critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[2]). As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. 

Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[3]. Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, 

tal como preceitua o art. 4ª da citada Resolução nº 541/07 do Conselho da 

Justiça Federal. Na sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. Ás 

providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da 

data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início 

a produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-42.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA REGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000536-42.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: VALDEMIRA REGO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de ação de pensão por morte 

com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VALDEMIRA 

REGO DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o autor que 

viveu em união estável com o segurado, de cujos e que, portanto, 

preenche os requisitos para a obtenção do benefício pugnado. Vieram os 

autos conclusos. Diante da apresentação de contestação e impugnação, 

não sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou 

total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares 

e do saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões 

processuais pendentes: A autarquia, ao contestar a ação, 

preliminarmente, alegou a ocorrência de prescrição quinquenal dos 

créditos. Assinalo que a situação dos autos abrange relação de trato 

sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de fundo, a inércia 

do titular macula com a prescrição apenas as prestações anteriores ao 

quinquênio que precede a propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 

85 do Superior Tribunal de Justiça elucida: “Nas relações 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”. No mais, processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento. Presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Saliente-se que, considerando-se que o STJ firmou entendimento 

no sentido de que fundo de direito dos benefícios previdenciários não 

prescreve, eventual prescrição das parcelas devidas e não pagas será 

analisada oportunamente. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: (1) A 

condição de segurado especial do de cujos; (2) A condição de 

companheira da requerente, bem como, em sendo o caso, o período de 

duração da união estável; INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestarem, especificando as provas que entendem 

necessárias ao deslinde do feito, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, 

sob pena de indeferimento. DESIGNO a data de 19 de fevereiro 2020, às 

15h00min, para realização da audiência de instrução. Nos termos do art. 

455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que 

intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia 

e hora designadas, independente de prévia intimação. Após o decurso do 

prazo assinalado, REMETAM-SE os autos conclusos para o início da fase 

instrutória ou para o julgamento antecipado da lide. CUMPRA-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-34.2018.8.11.0014

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:

CLAUDEMIR JOAQUIM DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000640-34.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLAUDEMIR JOAQUIM 

DE SOUZA Trata-se de busca e apreensão ajuizada pela instituição 

financeira OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra 

CLAUDEMIR JOAQUIM DE SOUZA, ambos qualificados nos autos, visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. A inicial foi distribuída com os documentos 

necessários, dentre eles, o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e da notificação extrajudicial. Assim, 

demonstrada a presença dos requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão do bem indicado na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. Executada 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). 

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. Atente-se o senhor oficial de justiça ao 

requerido pela parte autora no petitório de ID 16489076. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13214 Nr: 2202-23.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nunes Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 
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Pinto - OAB:10.254

 (Código 13214)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

que em desfavor de JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que o exequente informou o adimplemento 

total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção da presente 

execução fiscal (fls. 289/290).

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.

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, DEFIRO o pedido para levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome do executado, bem como o desbloqueio de contas, 

por conseguinte MANTENHAM-SE os autos em gabinete para efetivação.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Intimem-se. Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21347 Nr: 548-93.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 21347

DECISÃO

Defiro pedido de fl.304.

Ademais, EXPEÇA-SE precatório para pagamento, conforme determinação 

na sentença prolatada nos embargos à execução de fl.284, no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 535, §3º, II do CPC.

 Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT. _____de _______________de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63179 Nr: 1353-02.2013.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MLSdC, CIdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVS, PAdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

conceder a guarda definitiva do adolescente Ivan Gabriel da Silva Ferreira 

Silvério, aos tios paternos/requerentes Maria Lúcia Silvério da Cruz e 

Carlos Izidoro da Cruz.Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de 

compromisso de guarda definitiva, assumindo o requerente a 

responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o encargo, sob pena 

de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo Diploma Legal.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do CPC. Isentos de custas e emolumentos, nos 

termos do art. 141, § 2º da Lei 8069/90 e Lei estadual n. 7603/17.Com o 

trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as 

anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE.Poxoréu, _______ de 

______________ de 2019.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1130-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro, Biavatti Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz João Zancanaro, Espólio de Ester 

Zancanaro, Marli Maria Cambri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, MARCOS HERINGER - OAB:5280, Ricardo 

José Carnieleto - OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719

 Posto isto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca e bloqueio de valores 

por meio do Sistema Bacenjud, até o valor de R$ 3.111.298,64 (três 

milhões, cento e onze mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e 

quatro centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de 

titularidade de LUIZ JOÃO ZANCANARO, inscrito no CPF nº 

127.793.429-00, e do espólio de ESTER ZANCANARO, inscrito no CPF nº 

941.764.771-72.

Permaneçam os autos em Gabinete para realização da diligência. Após, 

junte-se a minuta do bloqueio. Efetuada a constrição, transfiram-se os 

valores para a Conta Única do Poder Judiciário, vinculando-os ao 

processo, destacando-se que considerar-se-á efetuada a constrição 

quando confirmado o bloqueio do valor/ativo financeiro, valendo como 

termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, intimando-se, após, a parte executada para, querendo, 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1º, do CPC).

 Sendo o valor bloqueado ínfimo em relação ao débito, desbloqueie-se, 

com base no art. 836 do CPC. Ainda, restando a diligência infrutífera, 

indique o credor outros bens penhoráveis do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis para localizar bens que possam garantir o crédito 

pretendido.

Na hipótese de inércia da parte credora, DETERMINO o sobrestamento do 

feito, pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual deverá o credor ser intimado 

para informar a localização de bens penhoráveis do devedor, no prazo de 

15 (quinze) dias, certificando-se o decurso.

Inerte o credor, ou não localizados outros bens penhoráveis, arquivem-se 

provisoriamente os autos, com as baixas e anotações necessárias, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 921 do CPC), após o qual estará operada a 

prescrição intercorrente, intimando-se o credo a manifestar-se em 10 

(dez) dias, vindo-me na sequência os autos conclusos para novas 

deliberações.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24854 Nr: 161-10.2008.811.0014

 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: Raul Farias Pinto, João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 Processo nº 161-10.2008.811.0014 (Código 24854).

Vistos.

Examinando o feito noto que razão assiste aos embargantes em suas 
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petições de fls. 396/397 e fls. 406/407, pois, analisando-se a certidão da 

Sra. Oficiala de Justiça (fls. 392), nota-se a ciência do cumprimento do 

mandado em propriedade rural denominada “FAZENDA BOI BUMBÁ”, 

propriedade estranha aos autos da presente ação.

Desta forma, DEFIRO o pedido formulado pelos embargantes em suas 

derradeiras manifestações, pelo que DETERMINO o desentranhamento do 

mandado para que seja cumprido no local adequado, devendo a Sra. 

Oficiala de Justiça contatar o causídico dos embargantes para indicar-lhe 

a localização correta do imóvel.

Sem prejuízo, DEFIRO reforço policial, desde logo, caso necessário para 

que a Sra. Oficiada dê integral cumprimento à reintegração de posse a ser 

realizada.

Cumprida integralmente a ordem de reintegração, deverá a Sra. Oficiala 

juntar aos autos a respectiva certidão, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações protocolares.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 23 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 1424-62.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bortolotte Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cwertifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândidoi Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85754 Nr: 71-79.2020.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza, Weslei 

Iuri da Silva Lima, Caique Fernandes Borges da Silva, Saullo de Souza 

Carvalho, Iago Vinicius dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, considero que ainda permanecem satisfeitos o fumus comissi 

delicti, consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade já 

mencionados, e o periculum in libertatis, consubstanciado na necessidade 

de garantir-se a ordem pública, como também exposto acima, motivo pelo 

qual, satisfeitos os fundamentos do art. 312, e os requisitos do art. 313, 

ambos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pelo autuado JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA. Por 

fim, não menos importante, caso ainda não tenha sido adotada tal 

providência, COMUNIQUE-SE a prisão de todos os autuados aos 

respectivos Juízos onde possuem ações penais em seus 

desfavores.Aguarde-se a vinda do inquérito principal. Com a vinda do 

inquérito, traslade-se cópia das peças constantes destes autos e, após, 

arquive-se este feito, com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao 

Representante do Ministério Público e à defesa.Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 22 de janeiro de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-63.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000166-63.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. POXORÉO, 24 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY OLIVEIRA SILVA DO CARMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000323-02.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. POXORÉO, 24 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000413-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA ALVES PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000413-44.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. POXORÉO, 24 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-45.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-45.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JOSE BATISTA 
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DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON SOUSA 

MIRANDA 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: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000196-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SEDILA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000196-30.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:SEDILA ALVES 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON SOUSA MIRANDA 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: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001085-58.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. V. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO N. 1001085-58.2019.8.11.0033. EXEQUENTE: A. D. S. A. 

EXECUTADO: LUIZ FERNANDO VIEIRA BATISTA SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por ALINE DE SOUZA 

AMORI e ISABELLY EDUARDA SOUZA BATISTA, representa por sua 

genitora MARTA CORREA DE SOUZA, em face de LUIZ FERNANDO VIEIRA 

BATISTA. No decorrer do procedimento a parte exequente postulou pela 

desistência do feito, conforme petição do Id. 25826273. Instado a 

manifestar-se o Ministério Público, postulou pela extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC (Id. 27647442). Sucinto relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o autor informou que voltou a 

conviver maritalmente com requerida, postulando pela extinção do feito. 

Diante o exposto, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Diante da atuação do Dr. Lucivane Minusculi Basso, como 

Advogada Dativa, cuja nomeação se deu nos autos apensos, Id. 

25540602, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de 6 URH, conforme Tabela de 

Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se 

certidão em favor da advogada dativa, com o valor total dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrar do Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Sem custas ou honorários advocatícios, 

transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000552-02.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DALMASO (AUTOR(A))

EVALDO ANGELO DALMASO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre o documento juntado aos autos, manifestem-se as partes, em 

5 (cinco) dias e voltem para decisão. São José do Rio Claro, 19 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

AUTOS Nº. 1001208-56.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ALTAIR MENDES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS DESPACHO Visto. Preliminarmente, defiro em favor da parte 

requerente o benefício processual da Justiça Gratuita, ante do teor dos 

documentos que instruem a inicial. Cite-se eletronicamente a autarquia 

requerida, para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), 

sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344). Apresentada a contestação, 

intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de 

direito. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São 

José do Rio Claro/MT, 5 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000691-51.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO BIRIGUI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA SANTOS OAB - MT25402/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000691-51.2019.8.11.0033 AUTOR: SUPERMERCADO 

BIRIGUI LTDA - ME REQUERIDO: JOSE ANTONIO BUENO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Ação Monitória proposta por SUPERMERCADO BIRIGUI LTDA – 

ME, em face de JOSE ANTONIO BUENO. No decorrer do procedimento as 

partes formularam acordo, conforme manifestação do Id. 27210919. 

Sucinto relatório. Fundamento e decido. Inexistindo qualquer irregularidade 

no acordo, homologo a composição firmada e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001226-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA RODRIGUES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO N. 1001226-77.2019.8.11.0033 AUTOR: MADALENA 
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RODRIGUES DE ABREU REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Visto. Analisando os 

autos, verifica-se que embora a autora tenha postulado pelos benefícios 

da justiça gratuita, não acostou declaração de hipossuficiência. Desta 

feita, intime-se a parte autora para emende a inicial acostando declaração 

de hipossuficiência, ou promova o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso da ação, no prazo de no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001235-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO COOPERATIVA AGRO-PECUARIA SUL DE MINAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO REIS CHAVES OAB - MG70588 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MELLO REIS OAB - MG83668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO VILELA REIS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001268-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GODA GIMENES OAB - PR50253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS TICIANEL (EXECUTADO)

CELSO EDUARDO TICIANELI (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001268-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GODA GIMENES OAB - PR50253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS TICIANEL (EXECUTADO)

CELSO EDUARDO TICIANELI (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001268-29.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GODA GIMENES OAB - PR50253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS TICIANEL (EXECUTADO)

CELSO EDUARDO TICIANELI (EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89734 Nr: 2322-47.2019.811.0033

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço que os sócios da empresa poderão ser localizados para citação 

e/ou demonstre tenha esgotado todos os meios visando sua localização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20318 Nr: 170-12.2008.811.0033

 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: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ALCINER DE SOUZA, 

GUIOMAR DE SOUZA, LAÉRCIO JOSÉ DE SOUZA, ALCINO DE SOUZA, 

JOSE DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Visto.

Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a parte autora para manifestar 

sobre a petição de f. 240, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Visto.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre o ofício de f. 
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182/188, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74176 Nr: 3008-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a parte autora para manifestar 

sobre a petição de f. 58, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 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: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/O, LUIS 

FERNANDO DACANINI - OAB:9.993-B, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - 

OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4.198, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

edital de citação expedido e proceda à publicação com comprovação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 978-56.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NESTOR PINHEIRO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Antes de analisar o pedido do exequente, intime-o para manifestação 

sobre os documentos encartados às f. 145/149, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 140-35.2012.811.0033

 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: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24620 Nr: 1861-27.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: SUIMAR VILELA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o documento apresentado às f. 189v, manifeste-se a parte autora, 

em 5 (cinco) dias e, após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOÃO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Visto.

Intime-se a parte exequente para que informe em Juízo o esgotamento das 

diligências no sentido de localização de bens do Executado, inclusive, 

mediante pesquisa CEI Anoreg, Detran-net e compatíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias e, após, voltem para análise do pedido formulado às f. 356.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 2141-80.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LUIZ BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - OAB:7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, o que faço para determinar o prosseguimento da 

execução.Pela sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais 

mantenho suspensos a cobrança em razão de terem eles litigado sob o 

pálio da justiça gratuita.Transitada em julgado, translade-se cópia desta 

para os autos da execução, desapensando-se e, em seguida, 

arquivem-se os autos,  dando-se,  inc lus ive,  baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 86275 Nr: 835-42.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 
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execução, o que faço para determinar o prosseguimento da 

execução.Pela sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais 

mantenho suspensos a cobrança em razão de terem eles litigado sob o 

pálio da justiça gratuita.Honorários advocatícios devidos à defensora 

dativa serão arbitrados ao final.Transitada em julgado, translade-se cópia 

desta para os autos da execução, desapensando-se e, em seguida, 

arquivem-se os autos,  dando-se,  inc lus ive,  baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76541 Nr: 4001-53.2017.811.0033

 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: LMLDSL, MAL, MCDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BROETO MAIA NUNES - 

OAB:26371/O, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 77, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas ou Honorários.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79397 Nr: 1267-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERI FALKEMBACH RIBEIRO - 

OAB:3121, ROGERIO MANSUR GUEDES - OAB:44253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da informação de f. 101, suspendo o trâmite processual, nos 

termos do disposto no artigo 313, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para regularização de sua 

representação processual nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10032 Nr: 1787-46.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se o eventual trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos apensos.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28904 Nr: 2783-34.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL LTDA 

ME, JONAS DA SILVA BUENO, MARCIO HENRIQUE GIOVANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONAS DA SILVA BUENO, Cpf: 

05017430814, brasileiro(a), empresario e atualmente em local incerto e 

não sabido MARCIO HENRIQUE GIOVANO, Cpf: 11528619803, 

brasileiro(a), empresario. 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: 08/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS -IBAMA em 

face de JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL LTDA ME, JONAS DA 

SILVA BUENOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de MULTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1862348/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/09/2010

 - Valor Total: R$ 312.583,80 - Valor Atualizado: R$ 312.583,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto.Defiro o pedido de f. 77.Às providências 

necessárias.

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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de janeiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 298-51.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22.583/O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21011/O, MARCONDE SARTOR - OAB:3585/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida pagar a dívida 

ou impugnar o cumprimento de sentença, INTIMO a parte autora para que 

impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 1722-41.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON RIEDIGER, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DO VALE LEMES, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, INÁCIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - 
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OAB:19265

 Intimo a parte requerida, Destilaria de Álccol Libra, para que indique as 

provas que pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001227-62.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELI OLIVEIRA NEVES (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:Advogado(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA OAB - 79.069.365/0001-22 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDNA APARECIDA MOURA RIBEIRO (CONFINANTES)

ROMILDA DE ARAÚJO PAULA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO PROCESSO n. 

1001227-62.2019.8.11.0033 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: 

TATIELI OLIVEIRA NEVES Endereço: Rua Paraná, 1171, Esquina com a 

Rua Alagoas, Jardim Novo Horizonte, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 INVENTARIADO(A): Nome: IMCOL IMOVEIS 

COLONIZACAO LTDA Endereço: AVENIDA ARGENTINA, 576, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, acima qualificado(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo 

resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, 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: Ação de Usucapião Extraordinária proposta por 

Tatieli Oliveira Neves em face de IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda, 

alegando a posse mansa e pacífica do seguinte lote de terra: Lote Urbano 

n. 01 da Quadra 79, com área de 600m² (seiscentos metros quadrados), 

situado no Loteamento denominado São José do Rio Claro/MT, com as 

seguintes dimensões: Ao NO com a Rua Paraná, rumo SO 40°00’ com 

20,00 ms; ao SO com a Rua Alagoas, rumo SE 50°00’ com 30,00ms.; ao SE 

com parte da data 2, rumo NE 40°00’ com 20,00 ms; DESPACHO/ DECISÃO: 

Visto. O autor demonstra a propriedade do imóvel usucapiendo no Id. 

27212320, portanto, preenche a legitimidade passiva de Imcol – Imóveis e 

Colonização LTDA. Ademais, os documentos do Id27212322, esclarecem 

que são confinantes. Assim, dou prosseguimento ao feito e determino a 

citação do requerido e dos confinantes, pessoalmente, bem como 

interessados ausentes incertos e desconhecidos, por edital, com prazo de 

30 dias. Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse jurídico 

na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e documentos que a instruem. Após, remetam-se os autos 

ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADRIANA CALHEIROS 

MORETTI, digitei. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 24 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000542-89.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. D. E. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo nº 1000542-89.2018.8.11.0033 Tipo de 

Ação: Alimentos c/c Guarda e Visitas Requerente: Edina Medina Cardoso 

e Outra Requerido: Marcelo Henrique do Espírito Santo Almeida Vistos etc. 

1. RENOVE-SE o cumprimento da decisão de Id. 20943374, ante a notícia 

da melhoria da saúde e restabelecimento das condições laborais do 

advogado VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR. 2. Expeça-se certidão em favor 

do(a) defensor(a) dativo(a), caso aceita a nomeação, e intime-o para se 

manifestar nos autos. 3. Após, conclusos. São José do Rio Claro, 17 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000217-80.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. C. (AUTOR(A))

G. L. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA REGINA ALMEIDA OAB - MT22087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo nº 1000217-80.2019.8.11.0033 Vistos etc. 

1. INDEFIRO a nomeação de defensor dativo, conforme solicitado pela 

parte autora por meio da certidão Id. 24696778, porque assistida nos 

autos, pela advogada LARISSA REGINA ALMEIDA, nomeada desde 

25.02.2019, conforme Id. 18976408 – Pág. 3. 2. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências; a) INTIME-SE, pessoalmente, a representante legal 

da parte autora, sobre o teor da presente decisão. b) CERTIFIQUE-SE a 

remessa da missiva de Id. 22214578 ao Juízo da Comarca de Ilha de Vera 

Cruz/BA, porque ausente o comprovante de envio (malote digital). Caso 

positivo o envio, REQUISITE-SE informações acerca do seu cumprimento. 

3. Após, conclusos. São José do Rio Claro, 17 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000602-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GOLICZESKI OAB - MT0013811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. A. D. (REQUERIDO)

 

PJe nº: 1000602-62.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Ante o teor da Certidão 

de Id. 28194106, destituo-o da nomeação [Decisão de Id. 26865021] o 

advogado ISAIAS EUGÊNIO. 2. Sendo assim, em substituição nomeio o(a) 

advogado(a) MARCOS GOLICZESKI, OAB/MT nº 13.811, para atuar na 

defesa técnica da parte autora, em razão da desativação da Defensoria 

Pública nesta Comarca, e, nos termos do art. 303, da CNGC/MT Judicial, 

arbitro honorários a(o) advogado(a) ora nomeado(a) a serem suportados 

pelo Estado de Mato Grosso no valor de 8 (oito) URH, isto é, R$ 7.428,12 

(sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos), equivalente 

ao valor mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 15.2, 

da Tabela XI]. Expeça-se certidão em favor do(a) defensor(a) dativo(a), 

caso aceita a nomeação. 2. Intime-se, pessoalmente, o(a) advogado(a) 

nomeado(a), para, em 10 (dez) dias, manifestar sobre o teor da certidão 

(negativa) de citação (Id. 20214943). 3. Após, conclusos. São José do Rio 

Claro, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 1179-38.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 210-verso/311, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 214-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável 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.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 210-verso/311 (R$ 30.826,75 + R$ 6.726,26), 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.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19928 Nr: 1697-33.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 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. Defiro a prioridade na tramitação processual destes autos, em razão de 

ser o autor idoso com mais de sessenta anos e gozar desta prerrogativa, 

com fundamento no artigo 71 do Estatuto do Idoso e artigo 1048 do 

CPC/2015.

2. Homologo os cálculos de fls. 184, no valor de R$ 18.912,70 (dezoito mil 

novecentos e doze reais e setenta centavos), diante da inércia da 

autarquia executada (fl. 186-verso).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável 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.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor complementar, no montante 

indicado pelo credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

da parte exequente;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29620 Nr: 368-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 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. Cuida-se de ação previdenciária julgada procedente para conceder à 

Requerente o benefício de auxílio maternidade.

Requerido cumprimento da sentença, o INSS não se opôs aos cálculos.

Ato contínuo, foram expedidos RPVs em favor da exequente e de sua 

patrona (fls. 163/164).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução (cumprimento de sentença) deve ser extinta, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

942 c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Na espécie, constata-se por meio dos Ofícios de fls. 171/172 e alvarás de 

fls. 176/177 e 184, que a Autarquia Federal pagou integralmente o valor do 

crédito previdenciário, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.

Isento de custas, despesas processuais e verbas honorárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29292 Nr: 41-02.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO

 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. 191/191-verso, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 194-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 
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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.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 191/191-verso, 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.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78558 Nr: 830-54.2018.811.0033

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA, EGIDIO 

FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MOACIR KOZIOL, MARLENE DE FÁTIMA 

BORGES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA ajuizado por AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS em 

desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA., 

ELIO MOACIR KOZIOL e MARLENE DE FÁTIMA BORGES.

 O requerente informou, por petição aportada aos autos à fl. 43, que “ (...) 

não compensa a manutenção do referido processo, tendo vários 

dispêndios que não surtiram resultados satisfatórios. Sendo assim, não 

encontrado o devedor e inexistindo bens penhoráveis em seu nome, 

requer a extinção do presente feito.”

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. A extinção deste feito sem apreciação de mérito é de rigor, porque a 

parte interessada expressamente desistiu da ação e a parte demandada 

sequer foi citada, de sorte que desnecessária se faz sua prévia 

concordância (CPC, art. 485, § 4º).

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Custas e despesas processuais pela requerente (CPC, art. 90). Sem 

verba honorária, uma vez que não houve manifestação processual da 

parte requerida.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33423 Nr: 1613-56.2012.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

VERISSIMO BISPO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intimem-se o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem, de forma fundamentada, outras provas que 

desejam produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54280 Nr: 113-81.2014.811.0033

 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: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

CAJUEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA que AGROPECUÁRIA CASA DOS 

MOINHOS LTDA. move em desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS CAJUEIRO LTDA.

O requerente informou, por petição aportada aos autos à fl. 114, que “ (...) 

não compensa a manutenção do referido processo, tendo vários 

dispêndios que não surtiram resultados satisfatórios. Sendo assim, não 

encontrado o devedor e inexistindo bens penhoráveis em seu nome, 

requer a extinção do presente feito.”

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. A extinção deste feito sem apreciação de mérito é de rigor, porque a 

parte interessada expressamente desistiu da ação e a parte demandada 

sequer foi citada, de sorte que desnecessária se faz sua prévia 

concordância (CPC, art. 485, § 4º).

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Custas e despesas processuais pela requerente (CPC, art. 90). Sem 

verba honorária, uma vez que não houve manifestação processual da 

parte requerida.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 507-88.2014.811.0033

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Magalhães Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido, 

JULGANDO PROCEDENTES os embargos por ele ofertados, e, em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação monitória, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

forte no artigo 85, § 2º, do NCPC, a serem revertidos em favor da 

Defensoria Pública de Mato Grosso.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78123 Nr: 692-87.2018.811.0033

 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: RDADS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos que Rosineia da 

Assunção da Silva move em desfavor de M. A. da S. representado por 

seu genitor Carlos Simões da Silva.

Petição inicial às fl. 04/14.

Decisão de concessão de antecipação de tutela às fl. 15.
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Decisão de fl. 27 determina a intimação da parte autora, para indicar 

endereço atualizado, sob pena de extinção.

 Expedida carta precatória para de Comarca de Alta Floresta – MT, esta 

retornou com certidão negativa tendo em vista que autora mudou-se do 

endereço a aproximadamente 1 (um) ano.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos ou 

diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, foi 

intimada para providenciar o prosseguimento do feito.

Não obstante, não foi possível a intimação pessoal da autora, em razão 

desta não residir no endereço informado na exordial. Como é sabido, a 

comunicação da mudança de endereço é ônus da parte, inclusive, 

presume-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial 

pelo autor, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, verbis:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Portanto, tais circunstâncias revelam o desinteresse da parte autora no 

regular prosseguimento deste feito, razão pela qual deve ser extinto sem 

apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo autor por mais 

de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil, EXTINGO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o abandono da causa pelo 

requerente por mais de 30 (trinta) dias.

Custas e despesas processuais se houver, pela requerente. Sem verba 

honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79972 Nr: 1539-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO RICHARD MORAES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente Alegações Finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32836 Nr: 1024-64.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.120/121, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 1249-84.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O-MT, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:25088/O

 Vistos etc.

1. Homologo a desistência da oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelo 

Ministério Público, Marcia Benedita Pereira da Silva conforme requerimento 

de fl. 164/166.

2. Deixo de expedir ofício ao Juízo de Araputanga/MT, considerado o teor 

da certidão de fl. 167.

3. Declaro encerrada a instrução processual.

4. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se tratar de processo afeto a 

META 2 do CNJ, as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer diligências 

e, acaso inexistentes, apresentar memoriais em 5 (cinco) dias.

b) Após, intime-se a defesa técnica do réu, para requerer diligências e, 

acaso inexistentes, apresentar memoriais, em 5 (cinco) dias.

c) Em seguida, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1176-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA STEFANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as partes, via DJe, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o valor devido a título de honorário sucumbenciais, 

apurado pela Contadoria Judicial desta unidade judiciária (Certidão de fls. 

187/187-verso);

b) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com ou sem manifestação.

c) Após, CONCLUSOS para análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 168/175.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26465 Nr: 338-43.2010.811.0033

 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: PEDRO FERREIRA DE SOUZA

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerente, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29906 Nr: 659-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

para proceder a avalição do imóvel penhorado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1723 Nr: 252-58.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SÉRGIO SERRA MATARAZZO, JOSÉ 

SÉRGIO MARATARAZZO, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.191/192, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 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: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 Intimo Vossas Senhorias, na qualidade de advogados das partes 

requeridas, para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, 

dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-74.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MULLER SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-86.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVETE CRUZ SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000624-86.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA IVETE CRUZ 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

DECISÃO Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por Maria Ivete 

Cruz Souza, em face do Município de São José do Rio Claro, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora 

é servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Servente em data de 19.11.1993 e aposentada na data de 

03.12.2015. Aduz a autora que faz jus à diferença de URV decorrente da 

implantação do Plano Real no ano de 1994, em razão da necessidade de 

recomposição das verbas recebidas, diante de erro no cálculo quanto à 

conversão. É importante destacar que as regras de conversão da moeda 

para o Real, dadas pela Lei Federal 8.880/1994, mantiveram reflexos 

mesmo posterior a sua implementação, uma vez que, quando da 

conversão os vencimentos mantiveram-se no mesmo padrão, portanto, se 

houve equivoco na aplicação dos cálculos à época do fato, os 

vencimentos posteriores estarão igualmente contaminados. Nesse 

contexto, faz-se necessário a realização de prova pericial fim de verificar 

se o município requerido observou as diretrizes dadas pela Lei n. 

8.880/1994, quando da conversão da moeda para o Real, bem como 

eventual perda remuneratória decorrente da conversão. Registra-se que é 

firme o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de produção de 

prova pericial nos Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas 

ações que versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para 

que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado 

apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de PERÍCIA 

técnica contábil não influi na fixação da COMPETÊNCIA do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido 

formulado no IRDR n. 85560/2016, a COMPETÊNCIA para o processo e o 

julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública”. 

(TJMT, N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, 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$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 
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perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-11.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CALAZANS DUARTE OAB - MT17471-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARDOUZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010852-11.2013.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE 

EDUARDO DE CASTILHO REQUERIDO: GILMAR CARDOUZO DECISÃO 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos JOSE EDUARDO 

CASTILHO, aduzindo a existência de contradição na decisão proferida nos 

autos. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no 

artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o 

alcance dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. Aduz o embargante 

a existência de contradição na decisão do Id. 20214144, que determinou a 

realização de nova avaliação do veículo, nos termos do art. 873, I, do CPC, 

argumentando que no laudo de avaliação do Oficial há esclarecimentos 

que devem ser levados em consideração, demonstrando a impossibilidade 

de uma avaliação compatível com o estado do objeto penhorado. No caso, 

verifica-se que o embargante apresentou impugnação a avaliação, 

afirmando que o custo do reparo do veículo perfaz a quantia de R$ 

38.088,17, acostou, ainda, laudo de avaliação no valor de R$ 4.000,00. 

Assim, diante do descompasso entre a avaliação do Oficial de Justiça e a 

laudo a avaliação elaborado por Gutemberg Cardoso de Morais Filho, Adão 

F. dos Santos e José Batista do Nascimento, entendo necessário a 

realização de nova avaliação. Assim, em que pese os argumentos 

exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada controversa, já que os 

argumentos expostos no presente embargos foram suficientemente 

analisados na sentença. Assim, observo que os embargos foram opostos 

com o escopo modificar os fundamentos da decisão, operando novo 

julgamento, sendo tal recurso utilizado pela embargante, totalmente 

inviável. Como se sabe, 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. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “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. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Assim sendo, se a parte discorda dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela JOSE EDUARDO CASTILHO. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de outubro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000421-13.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CASSIMIRO PIASTRELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIZIO PIASTRELLI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000421-13.2018.8.11.0049 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 que 

realize o devido recolhimento das custas e taxas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determinado 

em despacho ID 28318514. Vila Rica/MT, 24 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-58.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. A. (AUTOR(A))

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. N. R. (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de investigação de paternidade requerida pelo 

Ministério Público Estadual, representando o interesse do menor B.H.A., 

em desfavor de Oséias Nunes Pinto, todos devidamente qualificados. 

Realizada audiência no CEJUS, a mesma restou exitosa (id 26786255). Em 

manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo (id 

27636391). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e 

DECIDO. Sem delongas. Haja vista o acordo formulado entre as partes 

realizado, com manifestação favorável do Ministério Público, não vejo 

óbice quanto a sua homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo, 

apresentado pelas partes no id 26786255, tornando-o parte integrante 

desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e taxas, vez que são beneficiários da 

justiça gratuita. Transitada em julgado a presente decisão, proceda ao 

arquivamento do feito com as providências necessárias. Expeça-se o 

necessário. P.R.I. Cumpra-se. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica 

- MT, 23 de janeiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-69.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (REQUERENTE)

J. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS BARBOZA OAB - 001.310.686-44 

(PROCURADOR)

GLAUCIA DOS SANTOS BARBOZA OAB - MG155550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLAUCIA DOS SANTOS BARBOZA OAB - 001.310.686-44 

(PROCURADOR)

A. P. D. C. (REQUERENTE)

A. S. C. (REQUERENTE)

 

Vistos. Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

de guarda com pretensão de adoção, com pedido de tutela de urgência 

apresentado por Glaucia dos Santos Barboza, José Claudio Barboza, a 

menor A.S.C assistida pelo Geniot Adriano Pereira de Carvalho em favor 

do menor J.L.C.S., todos devidamente qualificados. Em manifestação, o 

Ministério Público Estadual manifestou desfavorável ao pedido de 

homologação do acordo, com o consequente arquivamento do feito (id 

23731357). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Sem delongas. Acolho como razão de decidir a manifestação 

Ministerial de id 23731357 e, EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, 

nos termos dos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil; 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas e taxas, ante a concessão do 

beneficio da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Às providências. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica - 

MT, 23 de janeiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-59.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLEIDA MARLI HOFFMANN (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: 

1000351-59.2019.8.11.0049 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 que 

manifeste-se, no prazo legal, acerca do laudo médico pericial ID 28346693. 

Vila Rica/MT, 24 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: 1000565-84.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO DE CARVALHO (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: 

1000565-84.2018.8.11.0049 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 requerida para que 

manifeste-se, no prazo legal, acerca do laudo médico pericial ID 28346739. 

Vila Rica/MT, 24 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: 1000365-77.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000365-77.2018.8.11.0049 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 que 

manifeste-se, no prazo legal, acerca do laudo médico pericial ID 28347257. 

Vila Rica/MT, 24 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000641-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000641-74.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO.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, 24 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: 1001095-54.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BRAGA DAVID OAB - TO8093 (ADVOGADO(A))

TALASSA COSTA DE MOURA OAB - TO7948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL DO CARMO LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001095-54.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. 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, 24 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64440 Nr: 529-59.2018.811.0049

 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
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 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE LOURDES BOLLICO DO AMARAL 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:23.647-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado para comparecer a perícia médica designada para o dia 

3/3/2020, ás 14:00horas(horário de Brasília/DF) no CPS de Vila Rica/MT, 

acompanhado de documentos pessoais e todos os laudos médicos que 

possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65943 Nr: 1531-64.2018.811.0049

 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: MRGR, JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado para comparecer a perícia médica designada para o dia 

2/3/2020, ás 14:00horas(horário de Brasília/DF) no CPS de Vila Rica/MT, 

acompanhado de documentos pessoais e todos os laudos médicos que 

possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50586 Nr: 1091-73.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCOM COMERCIO, INDUSTRIA E 

EXPORTAÇÃO AGRICOLA E PECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIERRE DE MORAES 

MOREIRA - OAB:OAB-RJ/ 223.730, ANA PAULA REZENDE VILELA - 

OAB:MT 25237-B, BERNARDO IWALSKI VIEIRA CARVALHO - 

OAB:OAB-RJ/ 227.965, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O-MT, 

CATERINA MEDEIROS DE LUCA - OAB:OAB-RJ/150.321, CRISTINA 

ANGÉLICA DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:206.641/SP, DANIEL DIAS 

BASTOS - OAB:125.476/RJ, DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FABIANA VIDEIRA LOPES - OAB:95.327/RJ, FELIPE 

HERMANNY - OAB:103.811/RJ, FLÁVIA DE ALMEIDA FOSCHINI 

QUEIROZ - OAB:149.470/SP, FLÁVIA FREIRE DE CARVALHO D. 

FERREIRA - OAB:133.097/RJ, Leandro Saboia Rinaldi de Carvalho - 

OAB:97904/RJ, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, Renato 

Jonas Henriques - OAB:126884/RJ, VAINE JOSÉ CORDOVA JÚNIOR - 

OAB:314.056/SP, VINICIUS MARTINS PEREIRA - OAB:OAB-RJ/134.616, 

VIVIANNE DA SILVA PRIMO - OAB:OAB-RJ/ 189.688

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados, da proposta do perito apresentada às fls. 134/149, no prazo 

legal.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 543-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDIELE BARBOSA PERACCHIA, Wagner Alexandre 

Silva Peracchia, ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA, 

ANANIAS FERREIRA BRAGA, ANTONIO RICARDO RAMQUETAT 

PERACHIA, KARINE RANQUETAT PERACHIA, MARIA CRISTINA TELECHEA 

PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, João Tarabini 

Machado, RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO, KAREN RANQUETAT 

PERACCHIA, CAIO CESAR MARTINS PERACCHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOZART VILELA ANDRADE - 

OAB:4737/MS, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade das contestações juntadas aos autos nas referências 

130/131, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34374 Nr: 333-62.2015.811.0092

 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 SOARES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49724 Nr: 1813-70.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

sobre a cota ministerial de Ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 2449-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar o nº do 

CPF do exequente para realização de consulta via BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38005 Nr: 917-95.2016.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC, DVdL, TEdSA, RAS, APKdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Diante da certidão de Ref. 171, dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 923-54.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-PdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 DEFIRO o pedido de Ref. 20, para admissão do AMARRA-LEAF AGRO 

RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS no polo ativo da lide, vez que já foi juntado aos autos o 

Termo de Cessão de Crédito mencionado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40085 Nr: 2315-77.2016.811.0092

 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: Maria Madalena dos Santos Moraes, ELISSAN DOS 

SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41839 Nr: 991-18.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA, JOÃO FÁBIO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, WALNEY CARVALHO DE OLIVEIRA, WALMIR 

CARVALHO OLIVEIRA, Iêda Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Queiroz dos Santos 

Filho - OAB:MS/21.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54371 Nr: 82-63.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdL, MSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 Processo nº: 82-63.2018.811.0084.

Código: 54371.

Vistos.

 Diante das alegações de preliminares na resposta á acusação, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 23 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48251 Nr: 453-32.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.453-32.2015.811.0084

Código: 48251

Vistos.

Trata-se de execução de honorários proposta por ANA MARIA 

FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI em desfavor da FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À ref. 58, a exequente pugnou pelo sequestro do valor exequendo nas 

contas do Estado.

 Valor atualizado à ref. 66.

Às ref. 70/71, o executado aportou ao autos o comprovante do pagamento 

da requisição de pequeno valor.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Ante ao pagamento do valor exequendo através de RPV, JULGO EXTINTA 

a presente execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Expeça-se o respectivo Alvará em favor da exequente.

 Custas pela exequente.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 23 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46960 Nr: 936-96.2014.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Maria de Souza

 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:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimunda Maria de 

Souza contra decisão proferida à ref. 181.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do necessário.

DECIDO.

Sem delongas, é cediço que a omissão se configura com a falta de 

manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de 

direito) ventilado nos autos em relação ao qual o Magistrado deveria se 

manifestar, mas, não o faz.

Pois bem. Reexaminado o a decisão, verifico inexistir obscuridade, 
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contradição ou omissão a ser sanada.

Com efeito, denota-se que a Autarquia Previdenciária intimada para 

impugnar os cálculos, compareceu nos autos em 24/02/2017 (Ref. 114) e 

concordou com os valor apresentados pela requerente, ora embargante 

requerendo sua homologação, isto é a execução não foi impugnada.

Sendo assim, os presentes embargos de declaração não merecem 

guarida.

Diante do exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, nenhuma 

omissão na decisão publicada, nos termos dos incisos I, II e III do art. 1.022 

do NCPC, razão porque a MANTENHO nos moldes em que proferida.

CIÊNCIA as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47359 Nr: 835-59.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Processo nº: 835-59.2014.811.0084.

Código: 47359.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020 ás 10h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 23 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45915 Nr: 640-11.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Processo nº: 640-11.2013.811.0084.

Código: 45915.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Elizabeth Pereira dos 

Santos, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

c.c. artigo 109, inciso VI e art. 114, inciso II, do Código Penal vigente, na 

forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL

Compulsando os autos, verifica-se que em relação ao crime previsto no 

art. 217-A do CP, não ocorreu á prescrição da pretensão punitivo.

Assim, em prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de julho de 2020 ás 09h00min.

Em relação ao pedido do Ministério Público formulado á Ref: 108 quanto a 

desistência da oitiva da testemunha Rosângela de Medeiros dos Santos, 

visto que não foi possível localizar o seu novo endereço. DEFIRO o pleito 

ministerial, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

retro.

INTIME-SE a denunciada para o comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIME-SE também as testemunhas arroladas pelas partes, para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário. 

Deverá a Zelosa Secretaria Judicial observar a desistência da oitiva da 

testemunha Rosângela de Medeiros dos Santos.

EXPEÇA-SE carta precatória em relação à vítima Elisete Pereira dos Santos 

no endereço declinado á Ref: 108, a fim de proceder a sua oitiva.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 23 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 650-55.2013.811.0084

 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: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.650-55.2013.811.0084

Código: 45924

Vistos.

Trata-se de execução de honorários proposta por ANA MARIA 

FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI em desfavor da FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fls. 126/127, a exequente pugnou pelo sequestro do valor exequendo 

nas contas do Estado.

 Às fls. 129/131, o executado aportou ao autos o comprovante do 

pagamento da requisição de pequeno valor.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

 Ante ao pagamento do valor exequendo através de RPV, JULGO EXTINTA 

a presente execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Expeça-se o respectivo alvará em favor da exequente.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 23 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45665 Nr: 377-76.2013.811.0084

 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: Marcelino Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca das fls. 

158/159(laudo médico pericial), caso tenha interesse, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-07.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA BRANDAO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

1000341-07.2019.8.11.0084. REQUERENTE: NAGILA BRANDAO DE 

CASTRO REQUERIDO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Vistos. 

Aportou-se aos autos petição da requerente ao id: 28257175, pugnando 

pela redesignação da audiência de conciliação designada para 

24/01/2020, em virtude de ter se submetido a uma cirurgia de apêndice, 

devidamente instruído com atestado médico, estando, portanto, 

impossibilitada de comparecer à solenidade. Assim, entendo por bem, 

deferir o pedido e, redesignar a realização desta solenidade, devendo, 

pois, a secretaria da vara proceder com a inclusão da mesma na pauta de 

audiências da conciliadora. Ás providências Apiacás-MT, 23 de janeiro de 

2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113906 Nr: 152-53.2020.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9.869

 (...) NÃO CONVERTO a prisão em flagrante de DIVINO RODRIGUES, EM 

PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA COM 

FIANÇA, medida cautelar ora aplicada CUMULATIVAMENTE com outras 

abaixo fixadas – CPP, art. 282, § 1º, art. 310, III e 319, VIII, ambos incluídos 

pela Lei n. 12.403, de 2011 - e CONDICIONADA ao 

recolhimento/pagamento do valor fixado de R$. 3.463,33 (três mil 

quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), sem 

prejuízo das obrigações fixadas no CPP, art. 326 e 327, entre as quais as 

de “o afiançado a COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE, TODAS AS 

VEZES QUE FOR INTIMADO PARA ATOS DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL E PARA O JULGAMENTO”, também NÃO PODER, sob pena de 

quebramento da fiança, “MUDAR DE RESIDÊNCIA, SEM PRÉVIA 

PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, OU AUSENTAR-SE POR 

MAIS DE 8 (OITO) DIAS DE SUA RESIDÊNCIA, SEM COMUNICAR ÀQUELA 

AUTORIDADE O LUGAR ONDE SERÁ ENCONTRADO”.Em CUMULAÇÃO à 

fiança, fica a liberdade do preso CONDICIONADA ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319 -, por 

ora, com período/duração enquanto processado:1. A SUSPENSÃO DA 

POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS, com comunicação ao 

órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 

2003;2. COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar 

suas atividades e o COMPARECIMENTO a todos os atos do inquérito e 

processuais.Após o regular recolhimento/pagamento da fiança arbitrada, 

recolhida pelo Sistema de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, Seção 

19 – Fiança Criminal, art. 1.467 e ss. c/c art. 454 -, juntando-se aos autos 

os respectivos conhecimentos – CPP, art. 331 -, EXPEÇA ALVARÁ DE 

SOLTURA CLAUSULADO e o(a) acusado(a) deverá ser colocado(a) em 

liberdade se por outro motivo não estiver preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50453 Nr: 256-26.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWdL, Aparecida Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe conta bancária a fim de se 

expedir os devidos alvarás.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52776 Nr: 116-55.2013.811.0038

 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: Marcia Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Teruo Kague

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:MT - 15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:MT - 5311-B

 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.: 24088 Nr: 123-52.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Informática Ltda., Carmem Silvia Pereira 

Dias Sanaiotti, Andreza Cristina Sanaiotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 De: GABINETE DA VARA ÚNICA Para: Vara Única

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19859 Nr: 878-47.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber, Mauricio Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178

 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):

 Cod. Proc.: 53278 Nr: 617-09.2013.811.0038

 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
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 PARTE AUTORA: Joaquim José Moreira

Joaquim José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 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).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-66.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-66.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:EURICO LEMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 559 de 777



Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (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. 1000807-42.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 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 IRENI DA SILVA SOUZA em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. 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 

requerida pagará a quantia de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais) 

a título de dano material e a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a titulo de danos morais, em única parcela, em até 20 dias úteis, 

mediante depósito bancário na conta da procuradora da autora, Banco do 

Brasil, agência 2214-4, conta corrente 15649-3, Janaína Angélica dos 

Santos Teixeira, CPF: 040.496.841-44, endereço: Rua Comendador 

Henrique, 1030, DomAquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-050, telefone: 65 

996391404, 65 996022174”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado, 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM RELAÇÃO A REQUERIDA 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, nos termos do art. 924, 

I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (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. 1000807-42.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 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 IRENI DA SILVA SOUZA em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. 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 

requerida pagará a quantia de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais) 

a título de dano material e a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a titulo de danos morais, em única parcela, em até 20 dias úteis, 

mediante depósito bancário na conta da procuradora da autora, Banco do 

Brasil, agência 2214-4, conta corrente 15649-3, Janaína Angélica dos 

Santos Teixeira, CPF: 040.496.841-44, endereço: Rua Comendador 

Henrique, 1030, DomAquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-050, telefone: 65 

996391404, 65 996022174”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado, 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM RELAÇÃO A REQUERIDA 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, nos termos do art. 924, 

I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-33.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA RAMOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

OSMAR FERREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOMBROSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (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. 1000105-33.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: OSMAR FERREIRA CABRAL, 

SILVANIA RAMOS DOS SANTOS EXECUTADO: TIAGO DOMBROSKI Visto 

e bem examinado. 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 e teve sentença extintiva proferida em outubro de 2019, data em que 

também fora expedido alvará judicial de levantamento das quantias 

disponíveis. Isso posto, DETERMINO que certifique eventual trânsito em 

julgado pelo decurso do prazo recursal in albis e, em caso positivo, 

cumpra a integralidade do decisum - proceda com as baixas necessárias 

e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no caso de 

requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Consequentemente, nessa hipótese de trânsito e 

porque já expedido o necessário para a transferência dos valores, 
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INDEFIRO os pedidos. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 23 de 

janeiro de 2020 - 21:48:48. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-33.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA RAMOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

OSMAR FERREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOMBROSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (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. 1000105-33.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: OSMAR FERREIRA CABRAL, 

SILVANIA RAMOS DOS SANTOS EXECUTADO: TIAGO DOMBROSKI Visto 

e bem examinado. 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 e teve sentença extintiva proferida em outubro de 2019, data em que 

também fora expedido alvará judicial de levantamento das quantias 

disponíveis. Isso posto, DETERMINO que certifique eventual trânsito em 

julgado pelo decurso do prazo recursal in albis e, em caso positivo, 

cumpra a integralidade do decisum - proceda com as baixas necessárias 

e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no caso de 

requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Consequentemente, nessa hipótese de trânsito e 

porque já expedido o necessário para a transferência dos valores, 

INDEFIRO os pedidos. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 23 de 

janeiro de 2020 - 21:48:48. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-43.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENIR MOREIRA CORREA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-43.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ELZENIR 

MOREIRA CORREA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ANSELMO DA COSTA PRADO 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000807-42.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 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 IRENI DA SILVA SOUZA em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. 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 

requerida pagará a quantia de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais) 

a título de dano material e a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a titulo de danos morais, em única parcela, em até 20 dias úteis, 

mediante depósito bancário na conta da procuradora da autora, Banco do 

Brasil, agência 2214-4, conta corrente 15649-3, Janaína Angélica dos 

Santos Teixeira, CPF: 040.496.841-44, endereço: Rua Comendador 

Henrique, 1030, DomAquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-050, telefone: 65 

996391404, 65 996022174”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado, 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM RELAÇÃO A REQUERIDA 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, nos termos do art. 924, 

I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40745 Nr: 699-13.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

699-13.2012.811.0026, Protocolo 40745, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 40746 Nr: 700-95.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

700-95.2012.811.0026, Protocolo 40746, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 701-80.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

701-80.2012.811.0026, Protocolo 40747, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 703-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO FERNANDO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:136173

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

703-50.2012.811.0026, Protocolo 40749, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40735 Nr: 689-66.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

689-66.2012.811.0026, Protocolo 40735, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 691-36.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

691-36.2012.811.0026, Protocolo 40737, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40738 Nr: 692-21.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

692-21.2012.811.0026, Protocolo 40738, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40743 Nr: 697-43.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DE CAMPOS BORGES, para devolução dos autos nº 

697-43.2012.811.0026, Protocolo 40743, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000987-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS Juscelino Kubitschek, 629E, 

Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000987-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 12.560,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: LEONCIO MARTINS DE SOUZA Endereço: Sitio Recanto Feliz, lote 

09, zona rural, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DIREÇÃO 

CENTRAL, SAUS QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70070-946 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do patrono da 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que entender de direito. ARENÁPOLIS, 24 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, 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000784-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO TOFFOLO (AUTOR(A))

JOSE AFONSO TOFFOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ANTONIO MAIERHOFER - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000784-35.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

DORVALINO TOFFOLO, JOSE AFONSO TOFFOLO REU: CLAUDEMIR 

ANTONIO MAIERHOFER - ME Vistos. Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 31 de março de 2020 às 17h30min. Proceda-se com as 

intimações necessárias. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000583-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA JESUS MANOEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Adilson Rodrigues de Moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000583-43.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

CACILDA JESUS MANOEL REU: MARCOS Vistos. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 09 de março de 2020 às 15h00min. 

Proceda-se com as intimações necessárias. Em tempo, cumpra-se 

conforme determinação contida na parte final da decisão de Id. 25281167. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80682 Nr: 2899-46.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

I – Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 (DEZOITO) DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS 17H00MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e/ou réu(s) 

residentes ou presos em Comarca diversa, EXPEÇA-SE carta precatória 

para oitiva/interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70783 Nr: 2977-74.2018.811.0026

 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: Alberto Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intima-se a parte autora para dizer e requerer o que entender de direito no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41768 Nr: 1984-41.2012.811.0026

 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: Raulinda de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56161 Nr: 3421-78.2016.811.0026

 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: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

De pronto, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados/defensores, 

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.

Esclarecidas às provas, tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22483 Nr: 1001-76.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Delegacia de Policia Judiciária Civil de 
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Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Gomes Rodrigues, Malvi Alves Duarte 

ou Bob Alves Duarte, Cláudio Alves, Gustavo da Silva Martins, Cleverson 

Fragerri, Leonardo Costa, Manoel Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Junior Queiroz 

Luz - OAB:GO-23787, geozadak Almeida Cardoso - OAB:17185 

OAB/GO, José Roberto de Almeida Souza Júnior - OAB:21962/SC, 

Priscila Squinello Nogueira - OAB:

 Vistos.

I - DECRETO a revelia do réu Anilton Gomes Rodrigues, porque mudou de 

endereço sem informar nos autos (art. 367 do CPP), tal como manifestado 

pelo representante ministerial às fls.1021/1.024.

II – DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 

fls.1021/1.024.

Intime-se e se cumpra, nos termos em que foi requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 1022-81.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Souza Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 110, caput, c/c artigo 109, 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANA 

DE SOUZA BARRETO, qualificada nos autos, ante a prescrição da 

pretensão estatal retroativa.Cientifique-se o Ministério Público e a defesa 

técnica.Desnecessária a intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), autor(es) 

do fato, menor(es) infrator, considerada a regra prevista no art. 1.387, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual, 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, inclusive no 

Distribuidor, providências e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Cumpra-se.Arenápolis, 22 de janeiro 

de 2020.Victor Lima Pinto CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19376 Nr: 1271-71.2009.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Santana, Wellington 

Rodrigo Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal do acusado Wellington Rodrigo Silva Lima 

para que proceda com a retirada da motociclera apreendida, assim como 

de ambos acusados para que procedam com a retirada dos demais bens, 

devendo comprovar a propriedade, tudo no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, tornem-me os autos conclusos para análise de 

perdimento dos bens e destinação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 1556-83.2017.811.0026

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Almeida, Alzira da Silva Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, NELSON WILIAS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065 A/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de documento ajuizado por Fátima 

da Silva Almeida e Alzira Da Silva Bianchi em face de Banco Bradesco 

S/A, na qual a parte autora pretende que o banco requerido lhe apresente 

todos os contratos de empréstimos realizados em seu nome.

Decisão concessiva de liminar às fls. 85/86.

Contestação às fls. 92/96, oportunidade em que a parte requerida 

comprovou o cumprimento da liminar.

Manifestação pela parte autora requerendo a extinção do feito com 

resolução do mérito às fls. 304/305.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação de exibição de documentos é um procedimento preparatório ou 

satisfativo cuja finalidade é assegurar o resultado útil da ação que se 

pretende ajuizar ou simplesmente conhecer o conteúdo do documento, 

sendo disposto no artigo 396 e seguintes do NCPC, in verbis.

 Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que 

se encontre em seu poder.

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes 

à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a 

coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a 

declaração não corresponde à verdade.

No caso dos autos o requerido, quando citado, apresentou os documentos 

solicitados, não tendo o autor impugnado.

Desta forma, não apresentada a resistência na exibição dos documentos 

pelo requerido tem-se que o objeto da ação resta cumprido.

Destarte, sem maiores delongas, julgo PROCEDENTE a presente medida 

cautelar de exibição de documentos, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmando a decisão que determinou 

a exibição de documentos, e que demonstrou cumprida pelo requerido.

Publique-se. Intimem-se.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, depois de 

cumpridas as determinações acima descritas, arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-26.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PLICILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-26.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ANGELICA 

PLICILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 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: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 11/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1000169-11.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIANY SUELLEM RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-11.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ELSIANY 

SUELLEM RAMOS DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000199-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA FONSECA (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 

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. 1000199-17.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.054,08 POLO ATIVO: Nome: MARCIO ALVES DA FONSECA Endereço: 

rua sao sepe, 229, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores vinculados aos autos. 

ARENÁPOLIS, 24 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: 1000869-21.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FRANCIELE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000869-21.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.130,20 POLO ATIVO: Nome: CARLA FRANCIELE MARTINS Endereço: 

rua padre joao bosco, sn, centro, 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: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. ARENÁPOLIS, 24 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: 1000491-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-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 

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 #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000491-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.048,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

AVENIDA SESQUICENTENÁRIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 

650, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 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 mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 70,66 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). ARENÁPOLIS, 24 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: 1001012-10.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-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 

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. 1001012-10.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

29.940,00 POLO ATIVO: Nome: BRUNO APARECIDO DE LIMA Endereço: 

RUA VITORIA, 825-E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: JOAQUIM 

MURTINHO, 69, CENTRO HISTÓRICO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente impugnação à contestação. ARENÁPOLIS, 24 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 565 de 777



Processo Número: 1000175-18.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SULIMAR ALVES DA SILVA OAB - 026.329.151-04 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000175-18.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:SULIMAR ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000977-50.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(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. 1000977-50.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

39.920,00 POLO ATIVO: Nome: LUIZ ANTONIO PINHEIRO SANTOS 

Endereço: Rodovia Estadual do Mamoeiro, Km 06, Sítio Três Poderes, 

ZONA RURAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: 

AVENIDA JOSÉ FALCÃO DA SILVA, 1.283, QUEIMADINHA, FEIRA DE 

SANTANA - BA - CEP: 44050-512 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 24 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-95.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001071-95.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE CARLOS DORILEO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Dispenso a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, especialmente para apresentar(em) a documentação 

de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 

9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA SHIRLEY SAMPAIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000562-04.2018.8.11.0026. REQUERENTE: DILMA SHIRLEY SAMPAIO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA SHIRLEY SAMPAIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000562-04.2018.8.11.0026. REQUERENTE: DILMA SHIRLEY SAMPAIO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINO RODRIGUES DE LIMA (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000480-36.2019.8.11.0026. REQUERENTE: IDALINO RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-93.2019.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000418-93.2019.8.11.0026. REQUERENTE: CLAUDIMAR LEMES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-53.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA OLIVEIRA LOANGO (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000647-53.2019.8.11.0026. REQUERENTE: SAMELA OLIVEIRA LOANGO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-42.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISLENE SANTOS DE LARA (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000693-42.2019.8.11.0026. REQUERENTE: KELY CRISLENE SANTOS DE 

LARA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Verifica-se que as contrarrazões ao recurso também 

já foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA CRUZ ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLEIDE CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO RODRIGUES LARA (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))

Magistrado(s):
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES 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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI VANUSA FERREIRA DE JESUS (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLICINETE TEIXEIRA MATEUS (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-63.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE OLIVEIRA MACEDO (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-34.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-33.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMERSON GONCALVES DE MOURA (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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONCALVES VIEIRA (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-78.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LENON PRUDENCIO PAZ (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-38.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES MACIEL (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-18.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARAUJO SILVA (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))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

RENATA FERNANDES RUFINO OAB - MG178934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-71.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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))

Outros Interessados:

GENALDO LEONE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 
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necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-90.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ASCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-53.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OTELINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000635-39.2019.8.11.0026. REQUERENTE: PAMELA REGIANE MOTTA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. Certificada à 

tempestividade, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo (art. 

43, da lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem as contrarrazões e 

observadas às formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-33.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001004-33.2019.8.11.0026. REQUERENTE: OSMAR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de ação de reclamação c/c tutela de urgência 

proposta por OSMAR DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados. Assevera o 

reclamante que é proprietário de um imóvel rural, cujos serviços de 

prestação de energia elétrica são fornecidos pela reclamada. Aduz que 

após solicitar a instalação de energia elétrica em sua propriedade, a 

reclamada classificou o imóvel do reclamante de forma equivocada, 

ocasionando a cobrança indevida de tarifas muito acima do que teria 

direito, pois sua unidade consumidora foi classificada como 

residencial/residencial quando o correto seria rural/agropecuária, tendo 

em vista exercer atividade rural que possui tarifa reduzida. Após inúmeras 

provocações a reclamada enquadrou a unidade consumidora do 

reclamante de forma correta, contudo, há valores pendentes de 

pagamento, muito acima do valor que entende devido, faturado de forma 

equivocada, tendo em vista que seu pedido junto a reclamada pendia de 

apreciação. Assim, requereu antecipação de tutela para suspender a 

cobrança referente ao mês de setembro/2019, até o deslinde do feito. Com 

a inicial juntou os documentos que reputou pertinentes. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem! Em um juízo de sumária cognição, entendo que os 

requisitos para o deferimento do pedido de tutela de evidência não estão 

presentes. No caso, os fatos narrados pelo promovente e os documentos 

juntados aos autos não são capazes de convencer este Juízo, em sede 

de cognição sumária, acerca da existência do direito vindicado. Assim, 

entendo necessária uma dilação probatória mais acurada dos fatos. Isso 

porque, o art. 16 do Decreto nº 62.724/1968, legislação específica que 

disciplina a matéria, impõe que para a aplicação de tarifa rural é 

imprescindível que a unidade desenvolva atividade relativa à agropecuária, 

sujeita à comprovação pelo próprio usuário, demandando que o autor 

tivesse comprovado de forma inequívoca, perante a concessionária, que 

fazia jus ao benefício em momento anterior a fatura que se pretende 

discutir, o que não ficou comprovado neste momento processual. 

Ademais, verifica-se que o valor elevado da fatura que se pretende 

discutir não se deu exclusivamente em razão da classificação tarifária, 

mas sim em decorrência do consumo pelo reclamante, muito acima dos 

meses anteriores, conforme demonstram os documentos que instruem o 

feito. Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos autorizadores 

ao deferimento da tutela de evidência, o seu indeferimento é medida de 

rigor. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião 

do julgamento meritório, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Cite-se 

e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data 

designada pela senhora conciliadora, conforme sua pauta. b) Advirta-se à 

reclamada quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e 

enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a parte Reclamante para tomar 

as providências pertinentes, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARILSON DUTRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001022-54.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JARILSON DUTRA MORAES 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao requerimento de inversão 

do ônus da prova pretendido pela parte autora, imperioso se torna tecer, 

antes de decidi-lo, alguns breves comentários. Para que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, é mister que o magistrado o faça 

justificadamente, demonstrando presentes os pressupostos, encontrados 

no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, quando for 

verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte requerente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. No caso em tela, a relação 

consumerista estabelecida entre os litigantes coloca a parte requerente 

em nítida situação de hipossuficiencia, cabendo, portanto, a parte 

acionada trazer aos autos, querendo, provas que desconfigurem os fatos 

lançados na exordial. Com efeito, diante da relação existente entre as 

partes e forte no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

determino a inversão do ônus da prova, cabendo à parte requerida 

comprovar, querendo, que os fatos delineados na inicial se deram de 

forma diversa. Cite-se a parte reclamada, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela Escrivania deste 

juízo. Faça constar no mandado às advertências legais prescritas no 

artigo 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001049-37.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001049-37.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada 

em título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo. 

Compulsando os autos, verifico que o exequente juntou as certidões 

exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, 

preenchidos os requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Decorrido prazo para impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com 

aporte dos cálculos, intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já 

homologado, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato 

contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, 

nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público 

devedor para que efetue o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER FERREIRA MARTINS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000375-59.2019.8.11.0026. REQUERENTE: FAGNER FERREIRA MARTINS 

DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. DEFIRO o pedido 

de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento de valores depositados 

nos autos, conforme requerido ao Id. 27709776. Após, se nada mais for 

requerido nos presentes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEMATECH HARDWARE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001023-39.2019.8.11.0026. REQUERENTE: GLEICIANE NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BEMATECH HARDWARE LTDA Vistos, Trata-se de 

ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência antecipada proposta por GLEICIANE 

NOGUEIRA DA SILVA ME, devidamente qualificada nos autos, em face de 

BEMATECH HARDWARE LTDA, igualmente qualificada. Sustenta a parte 

autora que adquiriu da reclamada, via telefone, um kit que continha um 

tablet, suporte para o tablet e um impressora, contudo, ao receber o kit, 

não possuindo mais interesse no produto, entrou em contato com a 

reclamada e manifestou desejo em cancelar a referida compra. Relata que 

na ocasião em que tentava cancelar a compra e proceder com a 

devolução do produto, foi informada que teria que pagar quebra de 

contrato no valor de R$ 2.185,00, o que contrariava as informações 

prestadas pela reclamada à reclamante no momento da compra, tendo em 

vista que foi informada que até sete dias pós o recebimento do produto 

poderia proceder com a devolução sem que isso lhe acarretasse qualquer 

ônus. Aduz que, após vários contatos telefônicos com a reclamada e 

troca de emails, finalmente conseguiu proceder com a devolução do 

produto e seu nome foi retirado do banco de maus pagadores, contudo, 

para a surpresa da reclamante, a reclamada voltou a incluir seu nome 

junto aos órgãos de restrição creditícia, ficando impedida de realizar 

compras no crediário, amargando situação vexatória, tendo em vista que 

sempre honrou com suas obrigações financeiras. Assim, requereu 

liminarmente a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista que inexistem débitos junto à reclamada. Em 

síntese, o relato. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil 

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. Além da presença dos requisitos obrigatórios, exige-se ainda 

que a medida não seja irreversível (§3º, do art. 300 do NCPC). A tutela 

pode ser de evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a 

apresentação dos documentos que demonstram a inserção do nome da 

parte autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Nessa ótica, diante da negativa da parte autora de que os débitos 

lançados em seu nome são indevidos, tem-se que a pretensão deve 

prosperar. Por outro lado, a regularidade ou não do débito deverá ser 

comprovada pela parte ré, bem como se a negativação é devida. Ademais, 

as alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para que não ocorra dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por oportuno, que não há falar 

em perigo na irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez comprovado 

com a contestação a regularidade do crédito objurgado, nos termos do art. 

296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. 

Com efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo a 

parte reclamada. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na 

inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. 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 

exclusão do nome da parte requerente junto ao órgão de proteção de 

crédito, tão somente referente aos débitos em discussão nos presentes 

autos. Intime-se a parte reclamada a fim de que se providencie a referida 

exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo, 

desde já, no valor de R$ 150,00. Cite-se a parte reclamada, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

Escrivania deste juízo. Faça constar no mandado às advertências legais 

prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000230-37.2018.8.11.0026. REQUERENTE: CRISTINA GUIMARAES 

SAMPAIO REQUERIDO: CLARO TV Vistos. DEFIRO o pedido de 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento de valores depositados nos 

autos, conforme requerido ao Id. 17205006. Após, se nada mais for 

requerido nos presentes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000145-80.2020.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000145-80.2020.8.11.0026. REQUERENTE: RODRIGO TOBIAS CHAVES 

DA SILVA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais c/c com pedido de tutela de 

urgência e evidência proposta por RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, em face de FINANCEIRA ITAU CBD 

S.A, igualmente qualificada. Sustenta a parte autora que, objetivando 

saldar uma dívida perante a reclamada, formulou acordo para liquidação à 

vista, com boleto para pagamento e quitação do débito com vencimento 

para o dia 20 de janeiro do corrente ano. Relata que ao tentar efetuar o 

pagamento do referido boleto, não foi possível em razão de erro pela 

reclamada na emissão do boleto, sendo que o valor entabulado entre as 

partes para liquidação do débito foi no valor de R$ 66,83, com desconto de 

R$ 448,91, contudo, o código de barras existente no boleto emitido pela 

reclamada indica como pagamento o valor de R$ 515,74. Aduz que a 

reclamada agiu de má-fé ao passo que ofereceu acordo para quitação do 

contrato, mas com impossibilidade de cumprir o acordo pelo reclamante. 

Segue historiando que, após vários contatos telefônicos com a reclamada, 

até o momento não foi possível saldar o débito em questão, amargando a 

manutenção de seu nome junto aos órgãos de restrição creditícia. Assim, 

requereu liminarmente a exclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista não ter saldado o débito por culpa 

exclusiva da reclamada. Em síntese, o relato. Decido. O art. 300 do Código 

de Processo Civil 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. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se ainda que a medida não seja irreversível (§3º, do art. 300 do 

NCPC). A tutela pode ser de evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com 

a apresentação dos documentos que demonstram a inserção do nome da 

parte autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Nessa ótica, diante da negativa da parte autora de que os débitos 

lançados em seu nome são indevidos por culpa exclusiva da reclamada, 

tem-se que a pretensão deve prosperar. Por outro lado, a regularidade ou 

não do débito deverá ser comprovada pela parte ré, bem como se a 

negativação é devida. Ademais, as alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

de tutela, para que não ocorra dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ressalto por oportuno, que não há falar em perigo na irreversibilidade dos 

efeitos da tutela, uma vez comprovado com a contestação a regularidade 

do crédito objurgado, nos termos do art. 296 do NCPC, a tutela antecipada 

poderá ser revogada ou modificada. Com efeito, considero ainda, que a 

medida não trará nenhum prejuízo a parte reclamada. Pelo contrário, caso 

procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos 

a serem reparados. 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 exclusão do nome da parte requerente junto ao órgão de 

proteção de crédito, tão somente referente aos débitos em discussão nos 

presentes autos. Intime-se a parte reclamada a fim de que se providencie 

a referida exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

que fixo, desde já, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Cite-se a parte 

reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (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))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000392-32.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ISABELLA AMARAL 

FERREIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para 

levantamento de valores depositados nos autos, conforme requerido ao Id. 

28032394. Após, se nada mais for requerido nos presentes autos, ao 

arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-95.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEY NEVES DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000101-95.2019.8.11.0026. REQUERENTE: GIRLEY NEVES DE SOUZA 

BRITO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. DEFIRO o pedido de 

expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos, conforme requerido no id. 26978335, segundo os dados ali 

informados. Igualmente, defiro o pedido Id. 27057741. Cumpra-se, 

conforme o requerido. Oportunamente, proceda-se com o arquivamento 

dos autos. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 05/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, de 02 de 

setembro de 2019, qual estabelece o funcionamento do Plantão na 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Responderão no Plantão Semanal e Regional correspondente ao 

POLO X e Comarca de Aripuanã referente ao mês FEVEREIRO de 2020, os 

Servidores e Magistrados escalonados na planilha do anexo I;

 Art. 2º - O Plantão Semanal inicia-se as 19h01min do primeiro dia útil da 

semana, encerrando-se às 23h59 da sexta-feira ou feriado antecedente;

Art. 3º - O Plantão Regionalizado inicia-se às 00h00min do sábado ou 

feriado antecedente, encerrando-se às 11h59min do primeiro dia útil da 
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semana;

Art. 4º - Quando ao Plantão Regionalizado os Magistrados e Servidores 

deverão ficar no recinto do Fórum da Comarca das 13h00min às 

17h00min, fazendo jus à compensatória nos termos do Provimento nº. 

09/2019-CM, Art. 7º, § 1º;

Art. 5º - Quanto aos plantões semanais só haverá direito caso o efetivo 

trabalho, conforme Art. 7º, § 1º e 2º do Provimento nº. 09/2019-CM;

Art. 6º - Conquanto à remessa de documentos das Comarcas 

pertencentes ao POLO X, deverão ser enviados via MALOTE DIGITAL e/ou 

WEBMAIL, sendo especificamente no Malote Digital da Vara Única e 

Webmail ari.unica@tjmt.jus.br;

Art. 7º - Comunique-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, bem como 

o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Policia Militar, Policia Civil;

Art. 8º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do Tribunal, 

Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de Magistrados e Coordenadoria 

de Comunicação.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

 Aripuanã/MT, 24 de janeiro de 2020.

FÁBIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000799-12.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (EXEQUENTE)

J. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

FRANCIELI MARAFON OAB - 012.610.311-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. D. P. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000799-12.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

JOANA MARAFON PASSOS, LEONARDO MARAFON PASSOS 

REPRESENTANTE: FRANCIELI MARAFON EXECUTADO: HIGINO ALVES 

DOS PASSOS JUNIOR VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença 

vertido por Joana Marafon Passos e Leonardo Marafon Passos, neste ato 

representados por sua genitora, Francieli Marafon, em face de Higino 

Alves dos Passos Junior, objetando a execução das prestações 

alimentícias fixadas na ação de alimentos nº 3412-90.2017.811.0088 – 

cód. 69147, deste Juízo. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Tratando-se de título executivo judicial fundamentado em 

decisão judicial, nos moldes do que preconiza o artigo 515, I, do CPC, seu 

cumprimento dar-se-á de acordo com o artigo 513 e seguintes do mesmo 

Códex. Nesses moldes, 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) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados 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 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Aripuanã/MT, 10 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000799-12.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (EXEQUENTE)

J. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

FRANCIELI MARAFON OAB - 012.610.311-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. D. P. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000799-12.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

JOANA MARAFON PASSOS, LEONARDO MARAFON PASSOS 

REPRESENTANTE: FRANCIELI MARAFON EXECUTADO: HIGINO ALVES 

DOS PASSOS JUNIOR VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença 

vertido por Joana Marafon Passos e Leonardo Marafon Passos, neste ato 

representados por sua genitora, Francieli Marafon, em face de Higino 

Alves dos Passos Junior, objetando a execução das prestações 

alimentícias fixadas na ação de alimentos nº 3412-90.2017.811.0088 – 

cód. 69147, deste Juízo. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Tratando-se de título executivo judicial fundamentado em 

decisão judicial, nos moldes do que preconiza o artigo 515, I, do CPC, seu 

cumprimento dar-se-á de acordo com o artigo 513 e seguintes do mesmo 

Códex. Nesses moldes, 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) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados 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 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Aripuanã/MT, 10 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (AUTOR(A))

LUCIANO SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANCHES OAB - SP378570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEZOLATO (REU)

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REU)

LEONILDO MICALLI JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo nº: 1000009-91.2020.8.11.0088 

Requerentes: Luiz Vivaldo Schmidt e Outro Requeridos: Leonildo Micalli 

Junior e Outros VISTOS, Conforme se infere da inicial, os requerentes, ao 

argumento simplista de que se tratam de assalariados, pretendem 

demandar a anulação de negócio jurídico incidente sobre propriedade rural 

com mais de 1.200 hectares de extensão, na qual exploram, por si ou por 

terceiros de forma graciosa, a criação de gado, já que há provas de 

contrato de comodato de pasto, sobre quase 300 ha. de terras, de forma 

gratuita, pedido esse claramente escorado na infeliz e distorcida ideia de 

que gratuidade judiciária é uma benesse acessível a todo aquele que, por 

mera declaração, decida que irá litigar graciosamente, como se a 

prestação jurisdicional fosse um luxo supérfluo. Sem maiores delongas, 
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calha recordar que de acordo com o art. 98 do CPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, norma que deriva da determinação 

constitucional assegurada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, ou 

seja, gratuidade demanda comprovação da insuficiência de recursos, o 

que nem de perto a autora conseguiu demonstrar. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

sem sombra de dúvidas, é hipótese de evasão de receita pública que não 

se justifica. Desta forma, visando garantir aos autores a possibilidade de 

demonstrar de modo cabal e não por simples afirmação a sua condição de 

hipossuficiência, determino sejam intimados a, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando documentos (extrato 

bancário de todas contas existentes, declaração de IRPF, certidão 

negativa de bens imóveis, etc.) que comprovem a hipossuficiência 

alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido, ou, no mesmo prazo, 

promovam o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Se demonstrada a hipossuficiência ou recolhidas as 

custas processuais, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência; inerte a parte, venham para cancelamento da 

distribuição. Às providências. Juína/MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (AUTOR(A))

LUCIANO SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANCHES OAB - SP378570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEZOLATO (REU)

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REU)

LEONILDO MICALLI JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo nº: 1000009-91.2020.8.11.0088 

Requerentes: Luiz Vivaldo Schmidt e Outro Requeridos: Leonildo Micalli 

Junior e Outros VISTOS, Conforme se infere da inicial, os requerentes, ao 

argumento simplista de que se tratam de assalariados, pretendem 

demandar a anulação de negócio jurídico incidente sobre propriedade rural 

com mais de 1.200 hectares de extensão, na qual exploram, por si ou por 

terceiros de forma graciosa, a criação de gado, já que há provas de 

contrato de comodato de pasto, sobre quase 300 ha. de terras, de forma 

gratuita, pedido esse claramente escorado na infeliz e distorcida ideia de 

que gratuidade judiciária é uma benesse acessível a todo aquele que, por 

mera declaração, decida que irá litigar graciosamente, como se a 

prestação jurisdicional fosse um luxo supérfluo. Sem maiores delongas, 

calha recordar que de acordo com o art. 98 do CPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, norma que deriva da determinação 

constitucional assegurada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, ou 

seja, gratuidade demanda comprovação da insuficiência de recursos, o 

que nem de perto a autora conseguiu demonstrar. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

sem sombra de dúvidas, é hipótese de evasão de receita pública que não 

se justifica. Desta forma, visando garantir aos autores a possibilidade de 

demonstrar de modo cabal e não por simples afirmação a sua condição de 

hipossuficiência, determino sejam intimados a, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando documentos (extrato 

bancário de todas contas existentes, declaração de IRPF, certidão 

negativa de bens imóveis, etc.) que comprovem a hipossuficiência 

alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido, ou, no mesmo prazo, 

promovam o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Se demonstrada a hipossuficiência ou recolhidas as 

custas processuais, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência; inerte a parte, venham para cancelamento da 

distribuição. Às providências. Juína/MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 5391-87.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON FACHINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 “Vistos. Verifica-se que a testemunha ROSELAINE PINTO PAZ não 

compareceu à audiência, inobstante a Defesa tenha afirmado que a 

referida pessoa compareceria ao ato solene independentemente de 

intimação. Assim, DECLARO preclusa a oportunidade para a defesa 

produzir a referida prova oral. Ante a realização do interrogatório do 

acusado e a ausência de requerimento de outras provas, DECLARO 

encerrada a instrução. Porque a causa é complexa, CONCEDO o prazo de 

cinco dias, sucessivo, para as partes apresentarem suas alegações finais 

por escrito. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para apresentação 

de alegações finais. Aportando a manifestação ministerial, INTIME-SE a 

Defesa para o mesmo fim. PUBLICADA em audiência, saem os presentes 

devidamente INTIMADOS. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73823 Nr: 716-47.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 Vistos.

 Considerando os depoimentos tomados nesta data, À SECRETARIA para:

1. Homologa-se a desistência das partes da oitiva das testemunhas Tiago 

da Rosa Silva e Maria Madalena Souza Silva.

2. Dê-se vistas às partes para apresentarem alegações finais em forma 

de memoriais, primeiramente ao Ministério Público e posteriormente à 

Defesa;

3. Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76119 Nr: 2195-75.2018.811.0088

 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: LDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte requerida para as providências 

solicitadas pelo Ministério Público no parecer de ref. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Intimação da defesa para manifestação quanto a não localização das 

testemunhas Joazair Padilha dos Santos, Vanderlei da Silva Carvalho, 

Edgar Pires e Carlos Roberto Torremocha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1186-49.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 Intimação da defesa para manifestação, quanto às testemunhas não 

localizadas ref. 48.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

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 

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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000726-04.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TARRAF JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))
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OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN OAB - 214.423.978-96 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000726-04.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ANTONIO TARRAF JUNIOR REPRESENTANTE: OSCAR 

VICTOR ROLLEMBERG HANSEN EXECUTADO: ESPÓLIO DE ROBERTO 

LUCATO HANSEN Trata-se de execução provisória de sentença proposto 

por ANTÔNIO TARRAF JUNIOR contra ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO 

HANSEN. Após a declaração de suspeição da Magistrada Titular da 

Comarca de Brasnorte/MT e emenda da petição inicial, este Juízo deferiu o 

processamento da execução provisória nos seguintes termos: 

“...determinar a reintegração do exequente na posse da área, nos termos 

da sentença que ora se executa, cuja localização pode ser verificada nos 

documentos e mapa dos ID´s 26191390 e 26191647. Concedo à parte 

executada o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob 

pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do cometimento do crime de 

desobediência. Caso o Oficial de Justiça observe a existência eventual 

conflito coletivo com diversas famílias no local, ocasião em que deverá ser 

realizado o ato mediante auxílio da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser adotado os procedimentos disposto na Portaria n. 

009/SPOE/2015 no Boletim do Comando Geral da Polícia Militar. Ainda, a 

parte executada deverá ser intimada para, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, ofertar impugnação, a teor do art. 525 do CPC.” (ID 26194002). Desta 

decisão foi intimado via DJE somente os Advogados o Exequente. 

Expediu-se mandado de intimação para a desocupação voluntária da área, 

tendo o Oficial de Justiça intimado Noel de Figueiredo Oliveira, que se 

declarou funcionário de Oscar Victor Rollemberg Hansen, certificado ainda 

que não foi possível intimar o inventariante Oscar Victor Rollemberg 

Hansen por não residir no local (ID 26723051 e 27088562). No ID 

27851514, o exequente ANTÔNIO TARRAF JUNIOR argumenta que a 

decisão essa que fora descumprida, requer que seja determinando a 

expedição do mandado de reintegração de posse, com auxílio da Polícia 

Militar do Estado do Mato Grosso. É o relatório. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o executado não foi intimado na forma da legislação 

para desocupar voluntariamente a área, vez que a tal decisão não foi 

publica no Dje em nome de seu Advogado nem mesmo pessoalmente, já 

que não reside no local em que o Oficial se dirigiu: “Art. 513. O 

cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, 

observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o 

disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2º O devedor 

será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos;” Constato ainda a 

ausência nos presentes autos do termo de inventariante de Oscar Victor 

Rollemberg Hansen, bem como a ausência da procuração outorgada ao 

seu Advogado. Ante o exposto, determino que o exequente junte aos 

autos o termo de inventariante de Oscar Victor Rollemberg Hansen, bem 

como a ausência da procuração outorgada ao seu Advogado no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo a Secretaria do Juízo realizar o devido 

cadastramento do Advogado no Sistema PJE. Com o aporte, intime-se o 

ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN, através de seus Advogados, 

para desocupar voluntariamente a área no prazo de 15 (quinze) dias, que 

são computados em dias úteis, por ter natureza processual (art. 219 e 523 

do CPC – STJ- Resp Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), Rel.: Min. Marco 

Aurélio Bellizze, julgado em: 25/06/2019), bem como intime-os do inteiro 

teor da decisão proferida no ID 26194002. Em que pese haver doutrina e 

julgados no sentido de ser desnecessária a intimação para desocupação 

voluntária/cumprir a decisão sem necessidade intimação prévia, bastando 

a expedição de mandado reintegração de posse, este Juízo já decidiu de 

forma diversa na decisão proferida no ID 26194002 e não houve 

interposição de recurso. Escoado o prazo de desocupação voluntária, 

expeça-se mandado de reintegração de posse, requisitando-se auxílio da 

Polícia Militar do Estado do Mato Grosso para o fiel cumprimento da medida, 

devendo serem adotados os procedimentos disposto na Portaria n. 

009/SPOE/2015 no Boletim do Comando Geral da Polícia Militar. P.I.C. De 

Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 14.01.2020. Pedro Davi Benetti 

Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, AUTO POSTO PASQUALOTTO 

LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, TRIQUIMICA 

FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL -CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA 

S/A, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:OAB/MT 

9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo Mareschi - OAB:OAB/MT 

11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141-SP, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE FRANCO - OAB:6188-B/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104, 

RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, SUSETE GOMES - 

OAB:163760, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3.150-A, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DA VARA ÚNICA

COMARCA DE BRASNORTE/MT

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

PROCESSO N.º 2996-52.2018.811.0100 – CÓDIGO 74400

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

REQUERENTES: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA., AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGAIO LTDA. E APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADOS DA REQUERENTE: EUCLIDES RIBERO SILVA JÚNIOR 

(OAB/MT 5.222) E EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (OAB/MT 7.680)

REQUERIDOS: UNIVERSALIDADE DE CREDORES

ADMISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 

acerca da convocação da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES que se 

realizará no Hotel Petry, localizado na Rua Tibagi, nº 1569, Centro, 

Brasnorte/MT, em primeira convocação no dia 05/03/2020, às 14h00m, e 

em segunda convocação no dia 12/03/2020, às 14h00m, cuja ordem do dia 

será a APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pelas recuperandas, o qual está 

disponível para consulta e obtenção de cópias na secretaria da Vara 

Única da Comarca de Brasnorte/MT, ou no site e escritório da 

Administradora Judicial, tudo em conformidade com os artigos 35, I, “a”, e 

36, I, II e III, da Lei n.º 11.101/2005.
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RESUMO DA DECISÃO: “Vistos, etc. Trata-se de Recuperação Judicial de 

Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio LTDA e 

Apolinário Participações S/A, empresas formadoras do Grupo Apolinário. 

Diante das objeções ao plano de recuperação judicial que se encontram 

nos autos, CONVOCO a assembleia-geral de credores para deliberar 

sobre o plano de recuperação judicial, que deverá se realizar em 05 de 

março 2020, às 14:00, em primeira convocação, e em 12 de março 2020, 

às 14:00, em segunda convocação, no Hotel Petry, na Rua Tibagi, nº 1569, 

Centro – Brasnorte/MT, conforme ref. 241. Expeça-se edital, com 

urgência, para conhecimento dos credores e terceiros interessados, nos 

termos do art. 36 da LRF, disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, 

contendo a advertência de que os credores deverão observar os 

preceitos do § 4º do art. 37 da LRF. Ato contínuo, intimem-se as 

recuperandas para providenciarem a publicação do edital na imprensa 

oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de grande circulação, comprovando 

sua circulação nos autos, com antecedência mínima de 15 dias, conforme 

dispõe o art. 36, caput, da LRF. Deverá, a Secretaria, disponibilizar o 

expediente no Diário da Justiça Eletrônico, para maior alcance e 

publicidade dos atos. No mais, ante o aporte das petições de refs. 237 e 

242, diga a administradora judicial, em 48 (quarenta e oito) horas. 

Intimem-se. Às providências” – Decisão do dia 07/01/2020)

ADVERTÊNCIAS: Os credores poderão ser representados na Assembleia 

Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue à Administradora Judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista no aviso de convocação, qualquer documento hábil a 

comprovar seus poderes, ou a indicação das folhas dos autos em que se 

encontre o referido documento (artigo 37, § 4º, da Lei n.° 11.101/2005). 

Ficam também intimados de que o plano de recuperação judicial e os 

documentos das recuperandas poderão ser consultados mediante 

solicitação prévia através do e-mail: grupoapolinario@aj1.com.br, de modo 

que serão disponibilizados também de forma eletrônica. Demais disso, 

quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos por 

e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial, 

neste último caso, através de agendamento prévio. A AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, está 

sediada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 24º andar, sala 2401, Alvorada, em 

Cuiabá/MT, CEP 78.048-848, fone: (065) 2136-2363, com funcionamento 

das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min, de segunda à 

sexta-feira. O plano de recuperação judicial também pode ser obtido no 

site: www.aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Alan Jhones de Oliveira, Gestor Judiciário, digitei.

Brasnorte - MT, 14 de janeiro de 2019.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, AUTO POSTO PASQUALOTTO 

LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, TRIQUIMICA 

FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL -CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA 

S/A, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:OAB/MT 

9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo Mareschi - OAB:OAB/MT 

11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141-SP, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE FRANCO - OAB:6188-B/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104, 

RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, SUSETE GOMES - 

OAB:163760, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3.150-A, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Intimação das recuperandas para providenciarem a publicação do edital 

de ref. 257 na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de grande 

circulação, comprovando sua circulação nos autos, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da assembleia geral de credores, conforme 

dispõe o art. 36, caput, da LRF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, AUTO POSTO PASQUALOTTO 

LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, TRIQUIMICA 

FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL -CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA 

S/A, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:OAB/MT 

9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo Mareschi - OAB:OAB/MT 

11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141-SP, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE FRANCO - OAB:6188-B/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104, 

RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, SUSETE GOMES - 

OAB:163760, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3.150-A, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos, etc.
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Cuida-se de Recuperação Judicial de Tequendama Agropecuária Eireli, 

Agropecuária Rio Papagaio LTDA e Apolinário Participações S/A, 

empresas formadoras do Grupo Apolinário.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que aportou-se petição de 

Lavoro Agrocomercial, à ref. 242, requerendo a fixação de arrendamento 

em seu favor do bem imóvel matriculado sob nº 3120 do CRI de 

Brasnorte/MT.

Aportou-se, ainda, petição de Andreza e Barroso Sociedade de 

Advogados (ref. 265), requerendo o arbitramento dos honorários, bem 

como imediato pagamento pelas recuperandas.

Diante disso, intimem-se as empresas recuperandas e o administrador 

judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto às 

petições de ref. 242 e 265; ainda, diga o administrador judicial quanto às 

implicações do deferimento do pedido da petição de ref. 242.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61627 Nr: 1507-48.2016.811.0100

 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: JOSE BRAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural proposta 

por Jose Bras dos Reis em face do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS.

Recebida a petição inicial, determinou-se a intimação da parte autora para 

que corrigisse o valor dado à causa (ref. 10).

Juntou-se petição da parte autora corrigindo o valor da causa (ref. 14).

À ref. 16, foi deferida a emenda à inicial e determinou-se a citação da 

parte requerida.

A parte requerida apresentou contestação à ref. 23.

Determinou-se à ref. 29, a intimação da parte requerente para que 

requeresse o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

A parte autora se manifestou à ref. 33, requerendo designação de 

audiência de conciliação/instrução e julgamento.

Determinou-se a intimação das partes para que apresentassem provas 

que pretendiam produzir (ref. 40).

A parte autora requereu a desistência da ação (ref. 45).

Instado a se manifestar sobre o pedido de desistência da ação, a parte 

requerida manteve-se inerte.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, devendo ser 

observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72375 Nr: 2049-95.2018.811.0100

 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: NILMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER, MARLI LUZIA 

ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por Nilma Fernandes em face de Aldo Francisco 

Enzweiler e Marli Luzia Enweiler.

Determinou-se à ref. 04, que a parte requerente juntasse aos autos 

documentos capazes de comprovar a impossibilidade de pagamento das 

custas e despesas processuais ou, ainda, recolher as despesas e custas 

processuais, sob pena de baixa na distribuição.

Aportou-se petição da parte autora, à ref. 08, juntando aos autos 

documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira.

À ref. 13, determinou-se que a parte requerente apresentasse a última 

declaração completa do imposto de renda, extratos bancários referentes 

aos últimos 06 (seis) meses, haja vista a insuficiência dos documentos 

juntados à ref. 08.

A parte requerente juntou novos documentos, conforme petição de ref. 

17.

Recebida a petição inicial, fora deferido os benefícios da justiça gratuita à 

requerente; e indeferido o pedido de antecipação de tutela (ref. 19).

As partes requeridas foram citadas, conforme certidão de ref. 27.

A parte autora informou que as partes requeridas supriram o objeto da 

presente ação, bem como requereu a desistência do feito (ref. 28).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, devendo ser 

observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 699-43.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ARI IVO MORAES, 

com fundamento no art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. VI, ambos do CP, 

pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 147, “caput”, do Código 

Penal.Inexistindo Defensoria Pública nesta Comarca e considerando os 

termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição 

financeira do réu, este Juízo nomeou defensor dativa para patrocinar sua 

defesa (ref. 46). Embora tenha o advogado a obrigação de prestar 

assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto pelas próprias 

normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que quando o 

profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo, Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O, em 05 (cinco) URH’s, a serem suportados pela 

Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a 

tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, 

o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o 

dever de assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto 
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no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira 

Alves, 21/03/2000, 1a Turma).Sem custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 2355-30.2019.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCE RODRIGUES DA SILVA, JORGE 

CABRAL DA SILVA, FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 As informações em HC nº 1000459-07.2020.8.11.0000 foram 

devidamente prestadas, conforme Ofício nº 06/2020-GAB e comprovante 

de envio anexos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 6413 Nr: 233-69.2004.811.0100

 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: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo costa Marques Neves 

- OAB:, Gustavo Milharezi - OAB:MT/9.148

 Vistos, etc.

Ante o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes a 

manifestarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

 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

 As informações em HC nº 1000592-49.2020.8.11.0000, foram 

devidamente prestadas, conforme Ofício nº 05/2020-GAB e comprovante 

de envio anexos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 24-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 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, quanto a expedição de 

cartas precatórias endereçadas ao Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT, com a finalidade de interrogar o réu (ref. 59); ao Juízo da 

Comarca de Campo Novo/MT, com a finalidade de inquirir as testemunhas 

Marlon Bester Gonzales e Marcus José Nunes de Oliveira (ref. 60); ao 

Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha 

Odilson Pereira Leite (ref. 61); e ao Juízo da Comarca de São José do Rio 

Preto/SP, com a finalidade de inquirir a testemunha Quirino Mendes Neto 

(ref. 62).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73029 Nr: 2339-13.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12.283, Lucélia Cristina Oliveira Rondon - OAB:8932/O

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS da 

prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem 

custas.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 523-64.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - OAB:14.705 

OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça Ref.38, intimo a 

parte autora ao recolhimento do complemento de diligência, no prazo de 

três dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50641 Nr: 174-03.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130-MT, ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - OAB:21684/O, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, RAISSA DIAS VITOR 

DA SILVA - OAB:MT/19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Calcário 

Morro Grande Indústria e Comércio LTDA em face de Deonísio Jorge 

Andrzejewski.

 As partes protocolizaram acordo à fls.74/75.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao eventual pagamento das custas 

remanescentes.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, uma 

vez que, no caso de descumprimento do acordado, poderá a autora pedir 

o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo neste ínterim.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16154 Nr: 914-39.2004.811.0100

 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): MADEIREIRA SÃO VICENTE LTDA, HENRIQUE 

PRATTI, THADEU ANNONI NEDEFF, OSMAR GIRELLI, PAULO ARAUJO 

NEDEFF, ISAAC NEDEF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique o Sr. Gestor Judiciário se a decisão de fls. 144/145 foi 

integralmente cumprida, inclusive com intimação da parte executada sobre 

a penhora.

Em caso negativo, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 352-15.2013.811.0100

 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): ORLANDO RADECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de deferir o pedido retro (fls.23) 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.: 11168 Nr: 969-87.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA BARRANCO PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUZA LIMA 

FALCONI (PROCURADOR) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. I 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios 

para REJEITÁ-LOS em sua totalidade, ficando inalterada a decisão 

objurgada. Cumpram-se as disposições da sentença proferida. Intimem-se. 

Diligências Necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53140 Nr: 74-77.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução, promovida pelo Município de Brasnorte em 

face de Cargill Agrícola S/A.

Recebida a inicial às fls. 07.

O executado foi citado às fls. 20.

O exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.26).

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 das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53720 Nr: 590-97.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onivaldo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO, IMASUL - INDUSTRIA 

DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta à credora 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias.Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá à parte credora trazer, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o 

valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o 

pedido de penhora já apresentado, para decisão.Caso não ocorra o 

pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens 

indicados pela parte exequente.Cientifico a parte executada de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do 

NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu 

parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 

4º e 5º;A Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do 

disposto no §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para 

pagamento voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será 

admitida, tão somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão 

serventia, a fim de se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, 

do CPC, posto que essa disposição determina a existência de um prazo 

para a parte e a determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51389 Nr: 926-72.2012.811.0100

 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): MAURO RUI HEISLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido do Exequente às fls.33.

 Para tanto, nomeio, nos termos do art. 883 do NCPC, para o encargo o 

leiloeiro Cirlei Freitas Balbino da Silva (Leiloeira Oficial inscrita na JUCEMAT 

sob nº 22).

Intime-se o leiloeiro nomeado para indicar data e horário para a realização 

do ato.

 Ressalto que o LEILÃO será SOMENTE ELETRÔNICO, nos termos do art. 

879, inciso II do NCPC, restando ao leiloeiro compromissado, quando da 

sua intimação sobre essa decisão.

Ao leiloeiro caberá divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc.), 

informando o site da internet e demais atos necessários para o leilão 

eletrônico.

Fica o leiloeiro nomeado desde já autorizado a:

 A) constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo 

para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão 

como mandado de constatação;

 B) retirar os autos em carga da Secretaria para providências do leilão;

 C) solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus deveres, caso seja 

necessário.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 NCPC.

Igualmente, da designação do leilão, deverá ser intimado à parte 

executada, seu eventual cônjuge e eventuais credores hipotecários.

Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se lhe vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 837-25.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B, Roberto Mendonça Faria - OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de pensão por morte proposta por José Manoel em face 

de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Defiro o pedido de fls. 147.

 Ao Cartório distribuidor para a inclusão de Samuel Manuel, Solange 

Manoel e Paulo Cesar Manoel no polo ativo da ação, como herdeiros do 

espólio José Manoel.

No mais, cumpra-se decisão de fls. 140.

Diligências necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 718-49.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laercio Leandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de: a)CONDENAR o réu JOSÉ LAERCIO LEANDRO DA SILVA da prática 

do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003.CONDENO, 

ainda, o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 

804 do Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do 

critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, 

da Constituição Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1500-56.2016.811.0100

 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: ORLANDA DOS SANTOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade proposta por Orlanda dos Santos Vaz em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Determinou-se, à ref. 04, que a parte autora comprovasse a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxas judiciais, bem como a 

emenda à inicial para indicar o valor da causa.

À ref. 08 juntou-se petição da parte autora, com documentos anexos, 

conforme requerido na decisão anterior.

Recebida a petição inicial, fora deferido os benefícios da justiça gratituta; 

determinou-se a juntada de nova procuração outorgada pela parte autora, 

bem como nova correção do valor da causa (ref. 10).

Juntou-se petição da parte autora à ref. 14.

À ref. 30, determinou-se a citação da parte requerida.

A parte requerida apresentou contestação à ref. 34.

Aportou-se petição ao feito, à ref. 38, informando que infelizmente, a parte 

autora veio óbito e requereu a desistência da ação (ref. 38).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Condiderando o teor da petição informando o falecimento da parte autora, 

em que a causídica requer a extinção e o arquivamento do feito, pela 

perda do objeto da demanda, o processo será extinto sem julgamento de 

mérto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em razão da ausência de interesse processual, EXTINGO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, devendo ser 

observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Diligências Necessárias.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 1788-33.2018.811.0100

 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: BJDs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCD, RAD, AEVCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:Mt 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, feito pelo Banco John Deere 

S/A em face Rodrigo Caletti Deon e outros, cuja ordem foi exarada por 

Juízo diverso, nos termos do que dispõe o art. 3º, §12, do DL 911/69.

 Ordenou-se o cumprimento e determinou-se a suspensão do feito por 180 

dias.

 À ref. 17, determinou-se a intimação da parte requerente.

A parte autora veio ao processo afirmar a desnecessidade de 

prosseguimento do feito, requerendo a baixa e a remessa para o juiz de 

origem.

 É o relato.

 Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que alterou o Decreto lei 

911/69 (busca e apreensão em alienação fiduciária), houve singela 

mudança no que diz respeito à apreensão do bem em comarca diversa 

daquela em que tramita a ação.

Atualmente, o autor da ação pode requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo a sua busca e apreensão e de 

forma mais ágil, fundamentando no artigo 3º do decreto lei nº. 911/69 em 

seu § 12º:

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014).

Pois bem. Considerando o teor das últimas manifestações da parte 

interessada, não há mais razão para a continuidade do feito.

 Assim, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito. Promova-se o 

LEVANTAMENTO de eventual restrição. Cumpra-se.

 Custas processuais pela parte autora. Não há falar-se em honorários 

advocatícios.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a parte autora.

 Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74116 Nr: 2868-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 RELATÓRIO

Vistos, etc.
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Dirceu Luiz Borges ingressou com embargos à execução em face de 

Banco do Brasil S/A.

Ato contínuo, indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e 

determinou-se a intimação da parte autora a fim de que recolhesse as 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aportou-se informações em Agravo de Instrumento, em 27 de setembro de 

2019, informando que o recurso foi deserto (ref. 13).

Desde então o processo encontra-se paralisado.

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, 

nos termos dos artigos 485, inciso IV, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte requerida, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo, trasladando cópia ao feito principal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-61.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CORREA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010434-61.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO 

PECAS RODAR LTDA - EPP - ME REQUERIDO: JULIANO CORREA 

RODRIGUES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, conforme petição retro, HOMOLOGO o acordo para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, 

despesas processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 

12 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Remeta-se ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010448-45.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010448-45.2016.8.11.0100. EXEQUENTE: INES SCHIMIDT - ME 

EXECUTADO: ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA 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, 12 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-57.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010141-57.2017.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram para por fim ao 

litígio, conforme petição retro, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, 

com as devidas baixas. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-19.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010150-19.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: THAIS FERREIRA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando 

que em audiência de conciliação, as partes se compuseram para por fim 

ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PATRICIA TRINDADE MORENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010149-34.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: SILVANA PATRICIA TRINDADE MORENO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que em audiência de conciliação, as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-11.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTANA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010157-11.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: SEBASTIAO 

SANTANA GOMES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme termo retro, HOMOLOGO o 

acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, com as devidas baixas. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-52.2017.8.11.0100

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:

MARISTER CAMILLO SCRAMUCIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010109-52.2017.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: MARISTER CAMILLO SCRAMUCIN 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 em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro, 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-63.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010160-63.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: NEUZA 

RODRIGUES DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme termo retro, HOMOLOGO o 

acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, com as devidas baixas. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-33.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DOS SANTOS ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010162-33.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: MARLI DOS 

SANTOS ROCHA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme termo retro, HOMOLOGO o 

acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 
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de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, com as devidas baixas. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-18.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEZERRA DO PRADO DE SENNA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010163-18.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA BEZERRA 

DO PRADO DE SENNA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme termo retro, HOMOLOGO o 

acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, com as devidas baixas. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-02.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIELE BARRANCO PASSAMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIR PASQUALETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010177-02.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GREZIELE BARRANCO 

PASSAMANI REQUERIDO: DELCIR PASQUALETO PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando 

que as partes se compuseram para por fim ao litígio, conforme termo retro, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, com as devidas baixas. 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-30.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLDZON NICOMES NEUMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010104-30.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: VILLDZON NICOMES NEUMANN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência da 

ação, pelo que a HOMOLOGO 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, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 676-10.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SOPORTAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, SANDRA DO PRADO FARIA PIETSCH - OAB:9397 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dispenso o relatório, na forma da Lei nº. 9.099/95.

Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a solução do 

litígio, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e JULGO o processo, com resolução de mérito.

 Quanto ao valor bloqueado, defiro o pedido para que seja expedido 

ALVARÁ de levantamento, na conta indicada às fls.58, item 2.

Sem custas, "ex vi legis".

Considerando o teor do Enunciado 12, aprovado no XII Encontro dos 

Juízes dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, DISPENSO a 

intimação das partes e determino o arquivamento imediato do feito.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-90.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000576-90.2019.8.11.0110. INTERESSADO: PAULA CRISTINA DE PAULA 

FLORES SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 
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9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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. PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA 

ajuizou a ação contra MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), almejando 

a manutenção de pensão por morte, conforme (Id nº 22937862). 

Inicialmente aos esclarecimentos: O ESTADO DE MATO GROSSO, veio aos 

autos e alegou a ilegitimidade da passiva, dentre outros argumentos (Id nº 

25465608). Contudo o ente não consta no polo passivo do processo. Não 

há preliminares a serem sanadas. Mérito. Não houve manifestação da 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), apenas do ESTADO DO MATO 

GROSSO informando que MTPREV se trata de uma autarquia, de modo 

que, o Estado de Mato Grosso não responde pelos seus atos (Id nº 

25465608). Destarte, ainda que a Autarquia não tenha apresentado 

contestação tempestivamente, a revelia não é condição que faz incidir nos 

casos envolvendo a Fazenda Pública, aplicando a exceção prevista no 

inciso II do art. 345, do CPC. Houve o deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, conforme (Id nº 23778797). Posteriormente a 

citação, a parte requerente manifestou aditamento dos pedidos da inicial 

(Id nº 24824286); e, acompanhando o entendimento da jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – 

MÉRITO: LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO 

PERCENTUAL DE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

POSSIBILIDADE SE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – POSSIBILIDADE SE PACTUADA 

- MULTA MORATÓRIA – DEFESO AS PARTES APELANTES ADITAREM OU 

ALTERAREM OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL OU A CAUSA DE 

PEDIR, SEM A DEVIDA ANUÊNCIA CONTRÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem 

elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura 

acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que 

achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. Embora possível a limitação dos juros remuneratórios em 12% 

a.a. para as Cédulas Rurais, por aplicação do no artigo 1º, caput, da Lei 

de Usura, que veda a cobrança acima de 12% ao ano (AgRg no REsp 

1313569/MS), sem razão se revela o pedido se verificada que a 

pactuação ocorreu em percentual menor. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios 

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 

consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 

1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

22/10/2008). O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, inclusive, 

orientam pela observância ao artigo 359 e seus incisos, somente em caso 

de não atendimento à obrigação de fazer determinada pelo Magistrado, o 

que não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei 

nº. 10.931/2004, a capitalização de juros é permitida na cédula de crédito 

bancário. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 

nº 973.827/RS, consolidou tese de pacificação jurisprudencial, no sentido 

de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada." A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Uma vez realizada a 

citação valida, com a devida apresentação da impugnação ao embargos, é 

defeso a parte apelante aditar ou alterar os pedidos formulados na inicial 

ou a causa de pedir, sem a devida anuência contrária, sob risco de 

infringir os princípios do contraditório e ampla defesa. (N.U 

0006769-21.2008.8.11.0015, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018). Negritei. AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO – REVELIA – 

ADITAMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO – AQUIESCÊNCIA TÁCITA – INVIABILIDADE - 

NECESSIDADE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que a parte requerida, embora citada, tenha 

permanecido inerte, operando-se, portanto, a revelia, tal circunstância não 

retira a necessidade de anuência expressa dela acerca do aditamento 

pretendido, uma vez que, em respeito à segurança jurídica e ao princípio 

da estabilização da demanda, não se admite o consentimento tácito acerca 

da alteração do pleito inicial . (N.U 0010501-06.2016.8.11.0055, , SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018). Negritei. Pois bem. A autora 

noticia perceber pensão por morte no valor de R$ 4.521,59 (Quatro mil 

quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), em razão do 

falecimento de seu pai, VICENTE DE PAULA BARBOZA SILVA, ex- 

servidor público estadual. Informa que ao completar 18 (Dezoito) anos em 

21/06/2019, o benefício teria sido cortado automaticamente, a despeito de 

ainda estar cursando o ensino médio. In casu, pensão por morte destinada 

ao filho de ex-servidor público estadual deve ser aplicada o limite de idade 

de 21 (vinte e um) anos, conforme estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. Vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX - SERVIDOR 

ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM 

DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 

8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 - TERMO FINAL 

- 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Segundo precedentes do STJ é impossível a 

extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos 

de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por 

ausência de previsão legal nesse sentido. Com o advento da Lei nº 9.717, 

de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência 

Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 

0023403-38.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, 

Publicado no DJE 11/10/2018). Negritei. Entretanto, há nos autos a 

comprovação da qualidade da requerente consoante aos requisitos para o 

restabelecimento da pensão por morte de Vicente de Paula Barboza Silva, 

até completar o limite de idade previsto. Ademais, não houve 

demonstração que impossibilite o deferimento. Portanto, a parte reclamante 

PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA cumpriu com seu ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 373, I, do 

CPC/2015, conforme Id nº 22937882, Id nº 22937876, Id nº 22938299, Id nº 

22938305, Id nº 22938308 e Id nº 22938316). DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, opino pela confirmação da decisão de Id nº 23778797 e pelo 

julgamento PROCEDENTE dos pedidos da inicial para condenar a parte 

reclamada a manutenção da pensão por morte, à partir da data da 

suspensão; consequentemente o restabelecimento do benefício em folha 

de pagamento para PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA, devido 

sua condição de pensionista até os 21 (Vinte e um) anos. As prestações 

vencidas devem respeitar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários 

mínimos, sendo acrescidas de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, a contar da citação e correção monetária calculada com 

base no IPCA, a partir do vencimento de cada parcela. E por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire 

Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 22 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000603-73.2019.8.11.0110. REQUERENTE: TULIO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: AYMORE 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 de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Da retificação do polo passivo. Defiro o pedido para retificar o 

polo passivo e passe a constar somente AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tendo em vista a real denominação 

da reclamada. Preliminar. Da Incompetência do Juízo - Matéria de Maior 

Complexidade. Prova Pericial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que 

as provas existentes nos autos mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Necessidade da Intervenção de Terceiro. A reclamada aduz a 

inadmissibilidade do procedimento pela necessidade de intervenção de 

Terceiro, conforme (Id nº 26218287). Afasto a preliminar arguida, ademais, 

desnecessária a Intervenção de Terceiro posto que o requerente juntou 

documentos aptos a análise dos pedidos formulados. Fundamento e 

decido. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por TULIO RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos 

qualificados nos autos. O autor noticia ter sido surpreendido via Correios 

por um carnê de pagamento de financiamento de veículo. Informa que 

registrou um Boletim de Ocorrência nº 2018.399045, para acionar a 

instituição. Alega que na delegacia descobriu que em seu nome havia 

outros veículos, os quais desconhece a propriedade e ingressou em 

ações autônomas. Argumenta que o contrato com a reclamada de 

financiamento é de nº 20029692981, resultante em veículo adquirido em 

seu nome: marca Mitsubishi, Modelo: ASX 2.0 16V 4X4 160CV AUT, cor: 

Branca, Placa: KPW-7202, chassi: 93XXTGA2WECE07543, RENAVAM: 

995119007, revenda: L2 COMERCIO VAR DE VEICULOS AUTO, CNPJ: 

30.319.751/0001-36, com sede em Goiânia-GO. Em seu relato descreve 

que teve o registro de seu nome na lista de maus pagadores e por causa 

do financiamento mencionado não conseguiu finalizar o empréstimo 

pessoal com o Banco do Brasil S/A. Afirma desconhecer débito legítimo a 

ponto de justificar a restrição, entendendo serem indevidas a cobrança e 

a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito, requerendo 

a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida e 

indenização por danos morais, conforme Id nº 24203971. Anexou 

documento de CNH adulterada e contrato com a requerida (Id nº 24203980 

e Id nº 24203978). Audiência de Conciliação restou prejudicada, conforme 

(Id nº 26234477). Em suma, a requerida em sua peça de defesa, alega que 

não cometeu ato ilícito e que a pretensão deduzida pela parte autora, não 

é suficiente para embasar uma condenação por danos morais (Id nº 

26218287). A instituição financeira argumenta ter atuado como mero 

agente financeiro, repassando os valores arrecadados à empresa 

credora (Id nº 26218287 – fl. 08). 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. A 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. Destarte, a parte requerida não trouxe aos autos elementos de 

prova que retirem a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove não haver 

falha na prestação de serviços, significando dizer que não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Neste ponto, cumpre ressaltar que os documentos 

acostados pela parte reclamada corroboram com a tese inicial e 

comprovam que o reclamante foi vítima de uma fraude; e nunca usufruiu 

dos serviços da empresa requerida a ponto de ter qualquer valor cobrado 

por esta. Ao se analisar ao contrato juntado na contestação (Id nº 

26218288), verifica-se que sequer é semelhante a assinatura com a do 

documento original (Id nº 24203973), bem como não fora juntado cópia do 

documento apresentado no ato da contratação. Deste modo, claro é o fato 

de que houve uma fraude, demonstrando que a empresa requerida falhou 

em adotar os procedimentos de segurança capazes de evitar golpes 

dessa natureza. Assim, o apontamento dos dados da parte reclamante 

nos órgãos de proteção constitui falha gravíssima na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral do autor, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. 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. Dos Danos Morais. 

Entretanto, 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. 

Neste caso, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA. 

Declarada em demanda anterior a inexistência de débito, e determinada a 

desconstituição dos empréstimos ocorridos em nome da autora por meio 

de fraude, mostra-se irregular a inscrição em órgão restritivo de crédito 

por dívida não contraída pela parte autora. Hipótese de dano moral in re 

ipsa. Quantum indenizatório mantido no valor fixado pelo juízo a quo, pois 

abaixo dos parâmetros utilizados por esta Câmara para demandas 

análogas. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076758713, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 25/04/2018).(TJ-RS - AC: 70076758713 RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018).Negritei. 

Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações, sempre 

levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E em 

relação ao pedido de desvinculação junto ao DETRAN-GO, não há como 

proceder tal pedido, uma vez que sequer trouxe a parte para o polo 

passivo da demanda. Do Pedido de bloqueio de circulação de veículos 

feito pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Por outro 

lado, no mesmo norte, deverá ser solicitado em ação própria. Dispositivo. 

Pelo exposto, OPINO 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, 

apenas para: -CONFIRMAR a decisão de Id nº 24331298. -DECLARAR a 
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inexistência de relação jurídica com a requerida do referido contrato 

mencionados na inicial; -CONDENAR a Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data 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, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, realizadas as deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 

23 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000589-89.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000589-89.2019.8.11.0110. REQUERENTE: TULIO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminar. Não há preliminares a serem sanadas. Fundamento 

e decido. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por TULIO RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos. O autor noticia ter sido 

surpreendido via Correios por um carnê de pagamento de financiamento 

de veículo. Informa que registrou um Boletim de Ocorrência nº 

2018.399045, para acionar a instituição. Alega que na delegacia descobriu 

que em seu nome havia outros veículos, os quais desconhece a 

propriedade e ingressou em ações autônomas. Argumenta que o contrato 

com o reclamado é de nº 085378267, resultante em veículo adquirido em 

seu nome do veículo motoneta: HONDA/BIZ 125, placa PRK-8898, chassi: 

9C2JC4830KR006116, RENAVAM: 01175784823, ano fabricação: 2018, 

ano modelo: 2019, cor: CINZA, registrada no município de Inhumas - GO, 

por meio do contrato datado de 14/12/2018, número 085378267, no valor 

de R$ 12.846,43. Em seu relato descreve que teve o registro de seu nome 

na lista de maus pagadores e por causa do financiamento mencionado não 

conseguiu finalizar o empréstimo pessoal com o Banco do Brasil S/A. 

Afirma desconhecer débito legítimo a ponto de justificar a restrição, 

entendendo serem indevidas a cobrança e a inclusão de seus dados no 

cadastro de restrição ao crédito, requerendo a declaração de inexistência 

de débito com a parte requerida e indenização por danos morais, 

conforme Id nº 23812076. Audiência de Conciliação restou prejudicada, 

conforme (Id nº 26235137). Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não apresentou defesa tempestivamente. Apesar de ter sido 

devidamente citada/intimada conforme determinado no Termo de Audiência 

de Conciliação (Id nº 26235137), A.R aportado aos autos (Id nº 25296837) 

e certidão de decurso de prazo (Id nº 26600852). A parte autora requereu 

a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da decisão (Id nº 

24329198) e anexou apenas a inscrição no órgão de restrição, conforme 

(Id nº 25569578). Contudo a decisão é clara sobre o cancelamento da 

inscrição até a prolação da sentença. E, quanto a suspensão, verifico a 

informação de cancelamento das cobranças e ainda o procedimento de 

forma espontânea do encerramento de todos os vínculos desconhecidos 

com a parte autora (Id nº 27051161), sendo desnecessária a aplicação da 

multa. Segundo certidão (Id nº 26600852), o banco reclamado não 

apresentou contestação em tempo hábil, tornando-se assim, revel. A 

propósito, a relativização dos efeitos desse fenômeno não tem como 

finalidade prejudicar a celeridade, sustentáculo basilar do julgamento 

antecipado da lide, mas apenas evitar um possível enriquecimento sem 

causa do reclamante. Todavia, mesmo não podendo o reclamado fazer 

prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é 

relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova 

em contrário àquele fato, derrubando a presunção que favorecia ao 

reclamante. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao Magistrado 

entender de forma contrária, não vislumbro dos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar tais efeitos. 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. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, a parte requerida não trouxe aos autos 

elementos de prova que retirem a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

não haver falha na prestação de serviços, significando dizer que não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Neste ponto, cumpre ressaltar que os 

documentos acostados pela parte reclamada corroboram com a tese inicial 

e comprovam que o reclamante foi vítima de uma fraude; e nunca usufruiu 

dos serviços da empresa requerida a ponto de ter qualquer valor cobrado 

por esta. Deste modo, claro é o fato de que houve uma fraude, 

demonstrando que a empresa requerida falhou em adotar os 

procedimentos de segurança capazes de evitar golpes dessa natureza. 

Assim, o apontamento dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção constitui falha gravíssima na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

O reclamado agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral do autor, causando lesão a sua honra e reputação. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de 

prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência 

comum. O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de proteção 

ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Conclui-se, portanto, 

que o reclamado 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. Dos Danos Morais. Entretanto, 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. Neste caso, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA. Declarada em demanda anterior 

a inexistência de débito, e determinada a desconstituição dos empréstimos 

ocorridos em nome da autora por meio de fraude, mostra-se irregular a 

inscrição em órgão restritivo de crédito por dívida não contraída pela parte 

autora. Hipótese de dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido 

no valor fixado pelo juízo a quo, pois abaixo dos parâmetros utilizados por 

esta Câmara para demandas análogas. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
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(Apelação Cível Nº 70076758713, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018).(TJ-RS - 

AC: 70076758713 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 27/04/2018).Negritei. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. E em relação ao pedido de desvinculação do nome do 

requerente junto ao DETRAN-GO, não há como proceder tal pedido, uma 

vez que sequer trouxe a parte para o polo passivo da demanda. 

Dispositivo. Pelo exposto, OPINO 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, apenas para: -CONFIRMAR a decisão de Id nº 24329198. 

-DECLARAR a inexistência de relação jurídica com a parte requerida do 

referido contrato mencionado na inicial; -CONDENAR o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data 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, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire 

Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, realizadas 

as deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 23 de janeiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-44.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (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 CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000010-44.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: KENIA CRISTINA BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos à Execução, proposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face 

de KENIA CRISTINA BORGES. O embargante aduziu que, apesar da 

embargada requerer o valor relativo a 9 URH’s, somente foram juntadas ao 

feito as certidões AB 0009168 e AA 0717740, com o devido selo de 

autenticidade, relativas a 3 URH’s, conforme (Id nº 24449549). E que, 

conforme relato seriam válidas. Indicando assim que o valor correto seria 

em R$ 2.785,53 (Dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e 

três centavos). Não apresentou cálculos (Id nº 24449549). A parte 

embargada apresentou impugnação aos embargos, tempestivamente (Id nº 

26683558). Afirmando que os Embargos oferecidos possuem efeitos 

nitidamente protelatórios, conforme (Id nº 25431640). É sucinto o relatório. 

Fundamento e decido. Não há preliminares a serem sanadas. Pois bem. A 

pretensão da parte autora estava alicerçada na suposta falta de certidão 

com selo válido, pugnando pela readequação dos valores. Contudo 

verifico que fora aportado aos autos certidão de Id nº 21179889, que 

comprova a atuação da advogada. E referente aos requisitos da certidão, 

oportuno trazer à colação a jurisprudência sobre o tema: APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO – REJEITADA – CERTIDÃO DE CRÉDITO ADVOCATÍCIO 

– DEFENSOR DATIVO - CERTIFICAÇÃO POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA 

– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - 

RECURSO DESPROVIDO. A certidão expedida pelo Juízo em que atuou o 

defensor dativo nomeado constitui título executivo hábil para a execução 

definitiva. Já se encontra pacificado neste Tribunal que é devida a 

cobrança de créditos oriundos de honorários advocatícios quando 

prestado o serviço de assistência judiciária aos necessitados, mediante 

nomeação do Magistrado. Tendo sido comprovada a atuação do apelado 

como defensor dativo, designado através de determinação judicial para o 

patrocínio de defesa em juízo de pessoa carente, a consequência lógica é 

a existência de direito à remuneração relativamente à prestação dos 

serviços profissionais. (N.U 0004072-28.2011.8.11.0013,, JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 07/11/2013). Negritei. Como o 

único fundamento da pretensão da parte autora estava alicerçado na 

suposta falta de certidão que comprovariam as 9 URH’s; cabível a rejeição 

dos embargos. Deste modo, pendendo apenas os cálculos para sequência 

ou não da marcha, que deverá ficar a cargo da contadoria, sendo que 

devem ser remetidos para este fim, podendo a parte providenciar e juntar 

o cálculo oficial no processo. DISPOSITIVO. Posto isso, sugestiono pela 

REJEIÇÃO do presente embargos, com resolução de mérito, com fulcro 

nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação em 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 20 de 

janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-12.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MS6835-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da instância superior em 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Campinápolis, 24 de janeiro de 2020. 

ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 974-54.2019.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/MT 26.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 PROCESSO N.º 974-54.2019.811.0110 (47436)

Vistos.

A Autoridade Policial de Campinápolis/MT informou que no dia 11 de janeiro 

de 2020 que o investigado Wilson Soares dos Santos, qualificado nos 

autos, foi preso por mandado de prisão e descumprimento de medidas 

protetivas.

Por essa razão, DESIGNO audiência de custódia para o dia 29 de janeiro 

de 2020, às 15h00min (horário oficial do Mato Grosso).

Intimem-se. Requisite-se o investigado.

Excepcionalmente, esta decisão servirá como mandado de intimação/ofício 
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requisitório.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 23 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43185 Nr: 1210-40.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-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 autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente Impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 1355-96.2018.811.0110

 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: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:/MT 14992-A, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Certifico, para os devidos fins, que O RECURSO DE APELAÇÃO foi 

aportado aos autos dentro do prazo legal estipulado pelo artigo 1.003, §5º 

do Código de Processo Civil, portanto TEMPESTIVAS.

Nos termos do art. 1.010, §1° do CPC/15, impulsiono os autos para que a 

apelada, no prazo legal, apresente suas contrarrazões.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 320-43.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre 

impugnação apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43380 Nr: 1292-71.2018.811.0110

 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): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:MG 101668

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil, em face de Alencar Cambaúva da Silva, todos qualificados nos 

autos.

Considerando a decisão no Agravo de Instrumento nº 

1017872-67.2019.8.11.0000 juntada nos autos às fls. 102/103, intime-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do 

CPC).

 Cediço esse prazo, certifique-se a secretaria e cumpram-se as demais 

determinações contidas na decisão de fls.69/70.

Às providências.

Campinápolis-MT, 23 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CLA

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rosana Aparecida Berto Cavalcante da 

Silva, matrícula 11556, (Técnico Judiciárioo) PTJ, designada Gestor 

Judiciário, estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 27/01/2020 a 05/02/2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) LETICIA DOS SANTOS BORGES, matrícula n. 

41035, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Judiciário, no período de no período de 27/01/2020 a 05/02/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cláudia, 22 de janeiro de 2020.

 Assinado Digitalmente

 Thatiana dos Santos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA A COMARCA DE CLÁUDIA-MT

EDITAL N.º 02/2020-CLA

A Exma. Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE 

alterar o item 8.2 do Edital nº 01/2020-CLA, o qual trata da abertura de 

Processo Seletivo para o Credenciamento de Conciliador para a Comarca 

de, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente no Fórum de Cláudia, sito a Av. Gaspar Dutra, s/n, Centro, 

Cláudia-MT, no período de 23/01/2020 a 05/02/2020, no horário das 13h às 

18h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I.

Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital nº 

01/2020-CLA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

 Cláudia, 24 de janeiro de 2020.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

* Os Anexos I e II encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I e II

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97904 Nr: 2254-58.2017.811.0101

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB: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 autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103529 Nr: 1640-19.2018.811.0101

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Seganfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 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 autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108854 Nr: 522-71.2019.811.0101

 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: ELEANDRO BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA TIEDT - 

OAB:25934/O, MAICON SEGANFREDO - OAB:11833

 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): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98385 Nr: 2502-24.2017.811.0101

 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: VILMAR SCHEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 3077-83.2018.811.0105

 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): KEZE DE LIMA MELLO, RENATO LUIZ DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA de KESSIA DE LIMA MELLO.

EXPEÇA-SE mandado de prisão, atentando-se quanto ao disposto pelo 

CPP e normativas do CNJ, alimentando-se o B.N.M.P.

DECRETO a REVELIA da acusada, com fundamento no art. 367 do CPP.

Nesta oportunidade, verifico que o documento de Ref. 260 pertence ao 

processo de n. 567-34.2017.811.0105 (Código: 77048), por isso, 

TRANSLADE-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

De Juína para Colniza-MT, 21 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ FERNANDES (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-35.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIO ADELSON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))
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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$ 

576,22( quinhentos e setenta e seis reais e vinte 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$ 162,82 ( Cento e 

sessenta e dois reais e oitenta 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-75.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AURENES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (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$ 

685,77( seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete 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$ 272,37 ( 

Duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29277 Nr: 358-35.2007.811.0099

 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: FÁTIMA SPILLERE, ESPÓLIO DE FÁTIMA SPILLERE, 

ALCIDES SPILLERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, se for o caso, com as cautelas e providências 

de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (no tocante ao 

requerimento para iniciar o cumprimento de sentença), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67895 Nr: 160-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:OAB-MT 23573-O, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para impugnar 

o bloqueio realizado, de Ref: 82, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76968 Nr: 3514-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA, Cpf: 

98955330120, Rg: 13590405, Filiação: Angelina Paulo de Oliveira e 

Genezio Soares de Oliveira, natural de Jauru-MT, solteiro(a), agricultor, 

Telefone 6684577234. 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 o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, a fim de 

CONDENAR o requerido ao pagamento definitivo do valor correspondente 

a 1/3 do salário mínimo vigente, a título de alimentos, cujo pagamento 

deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês,.Assim, EXTINGUE-SE 
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O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado EMERSON MONTEIRO TAVARES (OAB/MT 19.703) o valor de 

05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Nomeada como Curador, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado FLORENTINO 

APARECIDO MARTINS (OAB/MT 9.569-B) o valor de 01 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Tendo em vista a relevância do tema, bem como a 

consequência sobre a esfera jurídica do requerido, INTIMÁ-LO POR 

EDITAL.No mais, INTIMAR a parte-autora pessoalmente.CIENTIFICAR ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida.

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, Carlos Roberto 

Bertucini, digitei.

Cotriguaçu, 23 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 827-08.2012.811.0099

 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: EVANDETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B, JOSÉ 

BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8404, LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em audiência, indicou a parte-autora receber benefício desde 2014.

 Analisando-se os documentos, encontra-se concessão na via 

administrativa.

 Assim, devem as partes ser intimadas para, querendo, manifestar-se (art. 

9º do CPC).

 Assim, INTIMAR as partes para manifestação.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 1289-86.2017.811.0099

 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: ALEXANDRE VIEIRA PANCIERI, ANA JULIA CARRIEL 

MARTINS, ANA PAULA AMARO BARBOSA, ANDREIA ANTONELO , 

CREUZA CIRINO PEREIRA, CAMILA IVANIR BENINI, JANEIDE FERREIRA DE 

SOUZA, HILDA HIPOLITO KRUL, ELISIANE SANTOS DA SILVA, ERICA 

COSTA DE OLIVEIRA, IVANETE GONÇALVEZ DE AMORIM DA SILVA, JAIR 

DORNER, JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA, LUZIA VITA DE JESUS 

SOUZA, MARINES SIGNOR BAMBIL, MAYNARA DOS SANTOS, ROSELI 

CALVACANTE PEREIRA, LEIDIMARA NOGUEIRA CAO, MARIA NESTOR 

PEREIRA, MARCIA BUNDCHEN DE OLIVEIRA BIERHALS, NELI MARIA 

ROGALSKI, NILZA COSTA RODRIGUES, RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

SILMARA PACHECO DA SILVA, SOLISMAR RAIMUNDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KREWER VEIGA 

KASPEICHAKI - OAB:22112

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios.Como concedida a 

gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade de tais cobranças (art. 

98, §3º, do CPC). IV DISPOSIÇÕES FINAISQuanto à remessa necessária, 

considerando não ter havido condenação da Fazenda Pública, não é o 

caso de ser remetido ao TJMT.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 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.: 89875 Nr: 2688-82.2019.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ PALHARI - 

OAB:19255/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora indique a hipossuficiência, inclusive com declaração neste 

sentido, é notório (nesta Comarca, evidentemente) que o embargante seria 

proprietário de Pessoa Jurídica.

 Assim, manifestar-se sobre, inclusive para, querendo, juntar documento 

que o exclua do quadro societário ou apresentando documento relativo à 

renda da PJ vinculada.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-42.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-42.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

DE ALMEIDA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação, 

Instrução e Julgamento Data: 06/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. 

Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-56.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PONTES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE PONTES FERNANDES OAB - 915.679.801-63 (PROCURADOR)

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000048-56.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

RODRIGO PONTES MIRANDA PROCURADOR: LUCIANE PONTES 

FERNANDES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL (LOAS). I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido 

inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do 

Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO 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 no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. III – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO 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. IV – DA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA Por se tratar de benefício assistencial 

de amparo social, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica. Assim, nomeio como perito o Dr. Elder Rocha Lemos, CRM 

3151/MS, que servirá independentemente de compromisso, cujos 

possíveis honorários correrão por conta do Estado no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 

de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser 

agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os autos a secretaria 

para a designação de data para pericia. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) 

dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, ocorrendo 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Intimem-se 

as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta 

e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: 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(s)/moléstia(s)/incapacidade(s). 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. V – 

DA CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação, no prazo de 15 (quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo preliminares, vista ao autor para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-34.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000043-34.2020.8.11.0034. AUTOR: 

MARCELO ALVES DE FARIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o 

pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 

do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em 

vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO 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 no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO 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. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( 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) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido 

para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias). Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 3194-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO, 

Renato Silva Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados, determino que este proceda ao depósito judicial dos 

valores no prazo de 15 dias sob pena de preclusão.

Após a juntada do comprovante do depósito judicial, intime-se o perito para 

que este determine a data de realização da perícia, a qual deverá ocorrer 

juntamente com o oficial de justiça.

Fixo o prazo de 10 dias contados da realização da perícia para que o 

perito apresente laudo.

Proceda-se a escrivania desde já a intimação do Sr. Perito pelo modo mais 

rápido (telefone).

 Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, nos termos do art. 465, § 1º, 

do CPC.

Ocorrendo a juntada do laudo, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 60509 Nr: 1906-86.2019.811.0063

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFGA, 6CTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Germana de Moraes - 

OAB:8077/MT, Mariane Gomes de Moraes - OAB:17055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wendell Pereira de Melo - 

OAB:23910

 Código nº. 60509.

Vistos e etc.

 Cuida-se de Ação De Busca e Apreensão dos menores Daniel Hoffmann 

Ananias e Gabrielly Hoffmann Ananias proposta por Eminéia de Moura 

Hoffmann em desfavor de Maria Ferreira Gandes Ananias e outro, todos 

qualificados nos autos.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Março de 

2020 às 13h30min, ocasião em que será procedida a oitiva das partes, 

bem como ouvidas as testemunhas que vierem a ser arroladas.

 Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 
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trabalho (art. 450 do NCPC).

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

 Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MPE.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 61131 Nr: 1245-97.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 Código: 61131.

Vistos etc.

 Considerando o pedido de adiamento da audiência retro designada, tendo 

em vista a impossibilidade de comparecimento do Denunciado à comarca 

no dia 30/01/2019, em virtude que este passou por procedimento cirúrgico, 

conforme se verifica a manifestação de ref. 26.

 Diante disso, redesigno a audiência retro aprazada para o dia 19 de 

Março de 2020 às 13H00 (MT).

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intime-se/requisite-se conforme determinado anteriormente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário 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.: 55102 Nr: 1043-57.2018.811.0034

 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): Wilson das Dores de Souza, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de ref.38 e a petição de ref.42 intimem-se os 

executados, para que se manifestem no prazo de 15(quinze) dias, em 

seguida tornem-me conclusos para deliberações pertinentes ao caso.

 Às providências. Cumpra-se.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11746 Nr: 341-92.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselly de Oliveira Matos 

Callejas - OAB:17.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Certifico e dou fé que a Impugnação à Execução de fls. 769/798 foi 

interposta tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, 

apresente resposta à impugnação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002015-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN FELIPE LANGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1002015-82.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEONAN FELIPE LANGNER REU: MUNICIPIO DE JACIARA Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C “PLEITO 

COMINATÓRIO” E PEDIDO DE “MEDIDA LIMINAR”, proposta por LEONAN 

FELIPE LANGNER, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, devidamente 

qualificados nos autos. Ressai dos autos que à ref. Id. 16359766, foi 

proferida decisão declarando a incompetência do Juízo de Jaciara para 

processar e julgar os autos, uma vez que a matrícula do imóvel constava 

Município de Dom Aquino. Contudo, à ref. Id. 18593771 o Município 

Requerido pugnou nos autos pela “declaração de incompetência absoluta 

do juízo da Comarca de Dom Aquino/MT, tanto pela localização do imóvel 

(Matrículas e Mapa memorial do Distrito Industrial de Jaciara que engloba a 

área em questão anexos), quanto pela CONEXÃO com feitos 

Possessórios e Reivindicatórios em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca 

de Jaciara/MT, JUÍZO PREVENTO (Processos Cód. 51611, 52827 e 58478 

– Andamentos em anexo).”. Diante da informação levantada pelo requerido 

e, considerando que a localização do Imóvel em questão reflete 

diretamente na competência do juízo para apreciação dos fato, foi 

determinado ao Sr. Oficial de Justiça que certifique-se se o imóvel Rural 

denominado Chácara Canaã, conforme dados descritos na inicial, estão 

localizados no Município de Dom Aquino ou Jaciara. Assim, à ref. Id. 

27491072 foi certificado pelos Oficiais de Justiça que o referido imóvel 

denominado Chácara Canaã está localizado após a margem do Rio São 

Lourenço, no Município de Jaciara, ressaltando, inclusive, que foram 

acompanhados do Sr. Pedro Silva (residente no imóvel). Por fim, a certidão 

ainda informou que o imóvel fica localizado nos fundos da empresa 

Romeira, Fábrica de Ração VB e Empresa Gazin, todas situadas na 

rodovia Br- 364. É o relato. Decido. Uma vez que o feito versa acerca de 

direito possessório sobre bem imóvel, segundo o art. 47, § 2º, do Código 

de Processo Civil, determina que o foro onde está localizado o imóvel 

objeto da discussão, será o competente para processar e julgar, sendo 

esta, inclusive, competência absoluta, in verbis: “Art. 47. Para as ações 

fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da 

coisa. [...] § 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de 

situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” Neste sentido, 

leciona Cassio Scarpinella Bueno, em seu livro Novo Código de Processo 

Civil Anotado, pág. 123: “O § 2º do art. 47 é novidade que quer eliminar 

quaisquer dúvidas sobre a competência em se tratando de ação 

possessória sobre imóveis. Também neste caso a competência (lê-se 

absoluta) é do foro da situação do imóvel. Igualmente é a doutrina já citada 

pelo juízo anterior ao declinar a competência para esta Comarca: “No 

mesmo sentido é a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

‘4.5.2.2.1. Art. 47 do Novo CPC – ações reais imobiliárias Segundo 

previsão do art. 47 do Novo CPC, tratando a demanda de direito de 

propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras 

e nunciação de obra nova, a competência será do local do imóvel. A 

doutrina é uníssona em afirmar que essa hipótese trata de competência 

absoluta, improrrogável, portanto. A maioria vê nesse caso hipótese de 

competência funcional, justamente pela suposta maior facilidade e eficácia 

na função a ser exercida pelo juiz se a demanda tramitar no local em que 

se localiza o imóvel.’”. Assim, por consequência lógica, declino da 
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competência para processar e julgar a presente lide e, ordeno o 

retorno/remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Jaciara 

/MT, para o devido processamento legal destes autos, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de praxe. Após, Proceda-se com as baixas, anotações e 

comunicações de estilo, arquivando-o em seguida. Às providências. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000489-71.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIELY SOARES DE BRITO (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR GALDINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000489-71.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

MARLIELY SOARES DE BRITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: JONAIR GALDINO DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença por meio do rito de expropriação de 

bens ajuizada pelo Ministério Público em favor dos menores Rayane 

Soares dos Santos e Gabriel Henrique Soares Dos Santos, representado 

por sua genitora Marliely Soares de Brito , contra Jonair Galdino Dos 

Santos , referente o débito alimentar. Considerando manifestação do MPE 

onde este pugna pela extinção do Feito ante o adimplemento dos alimentos 

devidos nestes autos (ID. 27618646). Fundamento e decido. 

Considerando-se que a parte autora requereu a extinção da ação tendo 

em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme certidão a ID. 

27405758, e em consonância com o parecer ministerial a ID. 27618646, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-43.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BEZERRA PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por LURDES BEZERRA PARREIRA, qualificado nos autos, propôs 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, informou nasceu em 

31 de maio de 1955, tendo completado 55 anos no ano de 2010, tendo que 

comprovar 174 meses de efetivo exercício de atividade rural, para a 

concessão da aposentadoria. Aduz que na data 15/05/2018, postulou 

junto ao Posto de Benefícios do INSS a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural, com o número (NB): 184.430.660-4. Por fim, 

a parte autora pugnou pela concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade. A inicial foi recebida, bem como houve o deferimento dos 

benefícios da assistência gratuita a parte autora (ID.21847737). 

Certificou-se a apresentação de contestação (ID.22352207), seguida da 

impugnação à contestação(ID.23042104). Há decisão de organização de 

processo, a qual designou audiência de instrução e julgamento 

(ID.23833556). Audiência de instrução e julgamento realizada 

(ID.25976768). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. Com efeito, o 

trabalhador rural é enquadrado como segurado obrigatório do Regime 

Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.213/91. O 

exercício da atividade rural foi comprovado pelos depoimentos das 

testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, corroborando o 

início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha Florisbela 

Aguiar de Freitas informou que: Conhece a parte autora há mais de 35 

(trinta e cinco) anos, que a atividade exercida pela autora sempre foi rural 

que ela trabalhou no João José Junqueira e no Paulo plantando milho, 

mandioca, criando galinha e porcos. Relatou que depois que o marido da 

autora faleceu a mesma continuou trabalhando na roça. Em seu 

depoimento a testemunha Sebastiana Geraldina de Oliveira informou que: 

Conhece a parte autora há 20 (vinte) anos e que a mesma trabalha na 

roça plantando horta, mandioca e banana. De início, cumpre ressaltar que 

é válida a prova testemunhal para a demonstração dos fatos alegados na 

inicial, uma vez que essa prova não é ilícita (Constituição da República, 

artigo 5º, inciso LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova 

exclusivamente documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a 

comprovação da qualidade de trabalhador rural seja feita por meio 

exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual 

Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos CERTIDÃO DE CASAMENTO DA AUTORA, onde consta a 

profissão do seu esposo como sendo a de lavrador, carteira do Sindicato 

Rural de Dom Aquino/MT em nome de seu esposo, desse modo os 

documentos juntados comprovaram que a parte autora exerce atividade 

rural em regime de economia familiar. Cumpre ressaltar que competia ao 

instituto réu o ônus da prova contra o fato constitutivo do direito da autora, 

o que não foi feito, de modo que a pretensão inicial merece parcial 

acolhimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à 

autora o benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir da 

citação. Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação da Aposentadoria rural por idade à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. ____________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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1000178-17.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ANNA PAULA PEREIRA DE 

ARAUJO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Anna Paula Pereira de Araújo em desfavor do Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência em 14.12.2018 – Id. 16990250, posteriormente, houve a 

interposição de recurso inominado (Id. 17727033) em face da r. sentença 

proferida nos autos, onde por sua vez a Turma Recursal, por unanimidade 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. 

sentença, para afastar o pedido contraposto e ainda declarar inexistente o 

débito no valor de R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta 

e dois centavos), bem como condenar a parte Executada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme 

acórdão (Id. 19494897/19494900), do qual transitou em julgado em 

17.04.2019, Id. 19494901. Ato continuo, a parte Exequente pleiteou o 

cumprimento do r. acordão que reformou a r. sentença, Id. 19644063, 

sendo, pois, deferido, Id. 20091053, no entanto a parte Executada não 

cumpriu voluntariamente o r. acórdão, Id. 21446465, razão a qual a 

Exequente pleiteou a penhora on line via sistema Bacenjud, no valor de R$ 

8.460,78, Id. 21445244, sendo deferida, Id. 22267551. Posteriormente, 

realizada a penhora via sistema Bacenjud, e sendo positiva, a Exequente 

pleiteou pela liberação do valor penhorado mediante a expedição de alvará 

judicial, apresentando a conta para transferência, bem como requerendo o 

arquivamento definitivo dos autos, por não haver mais obrigações a ser 

cumprida pela Exequente, Id. 26010170. Consta dos autos que a parte 

Executada não apresentou impugnação à penhora, conforme certidão de 

decurso de prazo, Id. 27353061. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que foi realizada a penhora via sistema Bacenjud, da qual restou 

positiva, Id. 25888749 e ofício do Banco do Brasil, Id. 26393491, e sem 

objeção da parte Executada, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

27353061. Dessa forma, constando dos autos que houve a penhora do 

valor da indenização de danos morais, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Exequente, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

26010170. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000178-17.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ANNA PAULA PEREIRA DE 

ARAUJO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Anna Paula Pereira de Araújo em desfavor do Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência em 14.12.2018 – Id. 16990250, posteriormente, houve a 

interposição de recurso inominado (Id. 17727033) em face da r. sentença 

proferida nos autos, onde por sua vez a Turma Recursal, por unanimidade 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. 

sentença, para afastar o pedido contraposto e ainda declarar inexistente o 

débito no valor de R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta 

e dois centavos), bem como condenar a parte Executada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme 

acórdão (Id. 19494897/19494900), do qual transitou em julgado em 

17.04.2019, Id. 19494901. Ato continuo, a parte Exequente pleiteou o 

cumprimento do r. acordão que reformou a r. sentença, Id. 19644063, 

sendo, pois, deferido, Id. 20091053, no entanto a parte Executada não 

cumpriu voluntariamente o r. acórdão, Id. 21446465, razão a qual a 

Exequente pleiteou a penhora on line via sistema Bacenjud, no valor de R$ 

8.460,78, Id. 21445244, sendo deferida, Id. 22267551. Posteriormente, 

realizada a penhora via sistema Bacenjud, e sendo positiva, a Exequente 

pleiteou pela liberação do valor penhorado mediante a expedição de alvará 

judicial, apresentando a conta para transferência, bem como requerendo o 

arquivamento definitivo dos autos, por não haver mais obrigações a ser 

cumprida pela Exequente, Id. 26010170. Consta dos autos que a parte 

Executada não apresentou impugnação à penhora, conforme certidão de 

decurso de prazo, Id. 27353061. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que foi realizada a penhora via sistema Bacenjud, da qual restou 

positiva, Id. 25888749 e ofício do Banco do Brasil, Id. 26393491, e sem 

objeção da parte Executada, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

27353061. Dessa forma, constando dos autos que houve a penhora do 

valor da indenização de danos morais, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Exequente, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

26010170. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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Processo n. 1000296-56.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/07/2019 Hora: 15:10, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de junho de 2019. Assinado eletronicamente 

por: EDVAN ALMEIDA TORRES 05/06/2019 16:22:45
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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 DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000296-56.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE ROBERTA DOS 

SANTOS PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de 

débito c.c. indenização por danos morais, interposta por Leonice Roberta 

dos Santos Prado em desfavor de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de parcial procedência em 30.08.2019 – Id. 22740963, onde por 

sua vez a parte Requerida foi condenada a indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do débito, tendo a r. 

sentença transitado em julgado em 19.09.2019, Id. 24116545. Ato 

continuo, a parte Requerida cumpriu voluntariamente a determinação 

imposta na r. sentença, efetuando o depósito/pagamento referente a 

indenização por danos morais, conforme comprovante judicial, Id. 

24785307 e Ofício do Banco do Brasil, Id. 24757761, bem como anexou 

aos autos a declaração de inexistência do débito com a retirada da 

inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, através 

do extrato do Serasa Experian, Id. 24260941. Posteriormente, a 

Requerente se manifestou concordando com os valores depositado, bem 

como requereu a expedição do Alvará Judicial, em razão do cumprimento 

da r. sentença. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que a parte 

Requerida efetuou o pagamento da indenização imposta em sentença, 

conforme observa-se do comprovante judicial, Id. 24785307 e Ofício do 

Banco do Brasil, Id. 24757761, e ainda excluiu o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes, Id. 24260941. Dessa forma, constando dos 

autos que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais e 

a exclusão do nome do rol de inadimplentes, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Requerente, observando-se os dados bancários informados, no 

Id. 24971787. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000296-56.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE ROBERTA DOS 

SANTOS PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de 

débito c.c. indenização por danos morais, interposta por Leonice Roberta 

dos Santos Prado em desfavor de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de parcial procedência em 30.08.2019 – Id. 22740963, onde por 

sua vez a parte Requerida foi condenada a indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do débito, tendo a r. 

sentença transitado em julgado em 19.09.2019, Id. 24116545. Ato 

continuo, a parte Requerida cumpriu voluntariamente a determinação 

imposta na r. sentença, efetuando o depósito/pagamento referente a 

indenização por danos morais, conforme comprovante judicial, Id. 

24785307 e Ofício do Banco do Brasil, Id. 24757761, bem como anexou 

aos autos a declaração de inexistência do débito com a retirada da 

inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, através 

do extrato do Serasa Experian, Id. 24260941. Posteriormente, a 

Requerente se manifestou concordando com os valores depositado, bem 

como requereu a expedição do Alvará Judicial, em razão do cumprimento 

da r. sentença. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que a parte 

Requerida efetuou o pagamento da indenização imposta em sentença, 

conforme observa-se do comprovante judicial, Id. 24785307 e Ofício do 

Banco do Brasil, Id. 24757761, e ainda excluiu o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes, Id. 24260941. Dessa forma, constando dos 

autos que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais e 

a exclusão do nome do rol de inadimplentes, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Requerente, observando-se os dados bancários informados, no 

Id. 24971787. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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(ADVOGADO(A))
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000371-32.2018.8.11.0034. REQUERENTE: GEISSE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e etc. Levando-se em consideração o 

inteiro teor da certidão de ID. 22139508, informando que a contestação 

colacionada aos autos pela reclamada fora apresentada tempestivamente, 

no entanto fora juntada sob segredo de justiça. Determino que a 

escrivania proceda com o necessário para a retirada do sigilo e assim a 

parte autora possa visualizar a referida contestação. Após, com a 

regularização do feito, intime-se a parte reclamante em sede de 

impugnação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000042-66.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCA ROZANGELA DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000042-66.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

FRANCISCA ROZANGELA DE ARAUJO LIMA REU: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada, uma vez 

que não apresentou nenhum documento comprobatório, nem ao menos a 

declaração de hipossuficiência, e 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 

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. De outro lado, verifica-se que a petição inicial não 

atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil, uma vez que o comprovante de residência acostado se encontra em 

nome de terceiro estranho aos autos. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, comprovando o endereço residencial por 

meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, inciso II). Ressalta-se que o não atendimento da(s) 

providência(s) acima declinada(s) 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, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-84.2020.8.11.0093

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:

RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000002-84.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento garantido 

por alienação fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em 

aberto consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, 

com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

acompanhado dos documentos de porte obrigatório e de transferência que 

se encontra em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos 

patronos do(a) demandante ou a quem indicarem, bem como que seja 

expedido ofícios para ao Detran para retirada de eventuais ônus e a 

Fazenda Pública para que essa se abstenha da cobrança do IPVA. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A presente ação foi devidamente instruída com o 

contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, a notificação 

extrajudicial e/ou o protesto. Desta forma, resta demonstrada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que a 

parte requerida, como garantia da obrigação assumida, entregou ao(à) 

requerente a propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De 

igual modo, verifica-se o inadimplemento, por parte daquele(a), e a 

comprovação da mora por meio de entrega da notificação extrajudicial. 

Entanto, a consolidação da propriedade do bem não pode se dar livre de 

ônus, vale dizer, sem a incidência de tributos, multas, diárias de pátio e 

outros encargos similares. Não se desconhece a dicção do parágrafo 

único, do art. 1.368-B, do Código Civil, incluído pela Lei 13.043/14, que, em 

princípio, autoriza aquela prerrogativa (liberação do bem livre de ônus). É 

que, por se tratar de questões tributárias, ou seja, a incidência de Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de taxas pelas 

diárias de pátio e outros encargos similares, incidente a Lei 5.172/66 que, 

em seu art. 108, determina a observância estrita à lei expressa e, somente 

na ausência, a utilização da analogia, da equidade e dos princípios gerais 

de direito tributário e direito público: “Art. 108. Na ausência de disposição 

expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios 

gerais de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a 

eqüidade.” No particular, a Lei Estadual 7.301/00, que institui o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º c.c. o art. 10, incisos I e II, que o 

contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, sendo solidariamente 

responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor 

fiduciário e o arrendatário: “Art. 9º Contribuinte do imposto é o proprietário 

do veículo.” “Art. 10 São solidariamente responsáveis pelas obrigações 

principal e acessórias: I - o devedor fiduciário, no caso de alienação 

fiduciária em garantia; II - o arrendatário, no caso de arrendamento 

mercantil.” Assim, muito embora o parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil autorize aquela liberação graciosa, a lei tributária dispõe de 

forma diversa, impondo ao proprietário, ainda que resolúvel, a condição de 
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contribuinte do imposto, não podendo a lei civil definir os respectivos 

efeitos tributários, na determinação do art. 109 do Código Tributário 

Nacional: “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários.” Quanto às multas referente a eventuais infrações de trânsito, 

estas são devidas pelo infrator, na forma do art. 161 do Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância 

de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das 

resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e 

medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições 

previstas no Capítulo XIX.” Mas, para licenciar o veículo, deverá o 

proprietário - no caso a parte autora -, quitar todos os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas, na exata disposição do § 

2º, do art. 131, da Lei 9.503/97: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Alfim, salienta-se que estes débitos, caso 

incidentes, poderão ser cobrados em ação regressiva contra o devedor 

fiduciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem acima citado no endereço constante na 

exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) INDEFIRO o pedido para expedição de ofícios 

ao DETRAN para que expeça novos certificados de registro de 

propriedade em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

ou a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações 

envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, 

dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB; c) 

INDEFIRO o pedido para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda 

Estadual, informando a transferência da propriedade, para que se 

abstenha de cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao 

proprietário, ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do 

imposto; d) INDEFIRO, por ora, o pedido para expedição de ofício ao 

BACENJUD, a fim de efetuar pesquisa de ativos em nome da parte 

reclamada, tendo em vista fazer-se necessário, primeiramente, a tentativa 

de localização do bem e, posteriormente, a conversão do pedido de busca 

e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto Lei 

911/69. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Com fundamento no art. 537 do NCPC, 

fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial para 

a entrega do bem e de seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei 911/69). Efetuada a apreensão do bem, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 

911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, constando no 

mandado a advertência do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data do lançamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-84.2020.8.11.0093

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:

RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000002-84.2020.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 24 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-02.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDILANIA SOARES MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000001-02.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: AUDILANIA SOARES MAGALHAES 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento garantido 

por alienação fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em 

aberto consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, 

com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

com a autorização de arrombamento e força policial e cumprimento em 

regime de horário especial. II - FUNDAMENTAÇÃO A presente ação foi 

devidamente instruída com o contrato de alienação fiduciária em garantia 

de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o protesto. Desta forma, 

resta demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária em 

garantia de bens móveis em que a parte requerida, como garantia da 

obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a propriedade do bem 

descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, verifica-se o 

inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da mora por meio 

de entrega da notificação extrajudicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem acima citado no 

endereço constante na exordial, eis que preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° do 

Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que o 

bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese 

de descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). Efetuada 

a apreensão do bem, CITE-SE a parte requerida para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora 

concedida, constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se às diligências em conformidade com 

o art. 212, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data do lançamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-02.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDILANIA SOARES MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000001-02.2020.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 24 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000514-04.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DOS SANTOS BRANCO (REQUERIDO)

MOISES GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000514-04.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

FERNANDO BRUNO CRESTANI REQUERIDO: BRANCO & OLIVEIRA LTDA - 

ME, MOISES GONCALVES DE OLIVEIRA, MARISA DOS SANTOS BRANCO 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000622-33.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000622-33.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES REQUERIDO: RAMA MADEIRAS LTDA - EPP Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000626-70.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO PORTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000626-70.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: TECNO PORTAS LTDA - ME Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000535-77.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JACOB FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000535-77.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

NILSON JACOB FERREIRA REQUERIDO: MADEIREIRA VINICIUS LTDA 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000590-28.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO DURIGON (REQUERIDO)

LURDES ROSSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB - MT15236-O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000590-28.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

REQUERIDO: NELCO DURIGON, LURDES ROSSONI Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000620-63.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMATHEUS PEREIRA LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

CHARLES LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

LEANDRO LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)
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ELIANE LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

ELIZANGELA PEREIRA LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000620-63.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

MIRIAM CARDOSO VIEIRA REQUERIDO: LEANDRO LIMA RODRIGUES, 

ELIANE LIMA RODRIGUES, DIMATHEUS PEREIRA LIMA RODRIGUES, 

CHARLES LIMA RODRIGUES, ELIZANGELA PEREIRA LIMA RODRIGUES 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000558-23.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ROBERTO LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000558-23.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: NELSON ROBERTO LOURENCO 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000554-83.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRARIA CAMPO GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

ADEMIR VALENTIM GABRIEL (REQUERIDO)

VERA ALICE DE ABREU GABRIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000554-83.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: SERRARIA CAMPO GRANDE LTDA - 

ME, ADEMIR VALENTIM GABRIEL, VERA ALICE DE ABREU GABRIEL 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-53.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000071-53.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO 

DE ANDRADE Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000555-68.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR NEI HOFFMANN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000555-68.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: CESAR NEI HOFFMANN - ME Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, CONTESTAR a ação no prazo 

de 15 (quinze) dias após a juntada desta missiva aos autos originários 

(NCPC, art. 335), consignando expressamente a advertência a que se 

refere o art. 344, do citado diploma normativo. Após, devolva-se a 

presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000601-57.2019.8.11.0093

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:

GIANE CLEBIA RIBEIRO FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000601-57.2019.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos.. 

FELIZ NATAL, 24 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000601-57.2019.8.11.0093

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:

GIANE CLEBIA RIBEIRO FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000601-57.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: GIANE CLEBIA RIBEIRO FRANCA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento garantido 

por alienação fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em 

aberto consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, 

com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

acompanhado dos documentos de porte obrigatório e de transferência que 

se encontra em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 604 de 777



patronos do(a) demandante ou a quem indicarem, bem como a autorização 

de arrombamento e força policial e cumprimento em regime de horário 

especial, além da inserção da restrição de circulação do veículo via 

sistema RENAJUD ou mediante ofício ao Detran. As custas e taxas 

judiciais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante de 

pagamento emitido pelo sítio eletrônico da Coordenadoria Financeira - 

Departamento de Controle e Arrecadação desta Corte de Justiça. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A presente ação foi devidamente instruída com o 

contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, a notificação 

extrajudicial e/ou o protesto. Desta forma, resta demonstrada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que a 

parte requerida, como garantia da obrigação assumida, entregou ao(à) 

requerente a propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De 

igual modo, verifica-se o inadimplemento, por parte daquele(a), e a 

comprovação da mora por meio de entrega da notificação extrajudicial. 

Outrossim, é possível a inserção da restrição do veículo na base de dados 

do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM por meio do 

sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69: 

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 9o Ao decretar a busca e apreensão de 

veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição 

judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição 

após a apreensão.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO 

LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem acima citado no endereço 

constante na exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para 

a concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) DEFIRO o pedido de inserção da restrição de 

circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de 

Veículos Automotores - RENAVAM por meio do sistema RENAJUD, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese 

de descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). Efetuada 

a apreensão do bem, CITE-SE a parte requerida para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora 

concedida, constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro 

Nacional de Veículos Automotores por meio do sistema RENAJUD, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. Proceda-se às diligências 

em conformidade com o art. 212, do Novo Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data do 

lançamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000634-47.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATA JUNIOR MILANI DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000634-47.2019.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 24 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 639-86.2019.811.0093

 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): MATTHEUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gerdiel dos Santos - 

OAB:16.948

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

e, por consequência, CONDENO o acusado MATTHEUS SILVA DOS 

SANTOS à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em 

regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso, por 

infração ao art. 33, “caput” c.c. o § 4º, da Lei 11.343/06.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000634-47.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATA JUNIOR MILANI DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000634-47.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JHONATA JUNIOR MILANI DE 

PAULA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento garantido 

por alienação fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em 

aberto consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, 

com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

acompanhado dos documentos de porte obrigatório e de transferência que 

se encontra em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos 

patronos do(a) demandante ou a quem indicarem, bem como a autorização 

de arrombamento e força policial e cumprimento em regime de horário 

especial, além da inserção da restrição de circulação do veículo via 

sistema RENAJUD ou mediante ofício ao Detran. II - FUNDAMENTAÇÃO A 

presente ação foi devidamente instruída com o contrato de alienação 

fiduciária em garantia de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o 

protesto. Desta forma, resta demonstrada a existência de contrato de 

alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que a parte requerida, 

como garantia da obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a 

propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, 

verifica-se o inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da 

mora por meio de entrega da notificação extrajudicial. Outrossim, é 

possível a inserção da restrição do veículo na base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM por meio do sistema 

RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69: “Art. 3o O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 9o Ao decretar a busca e apreensão de 

veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional 
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de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição 

judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição 

após a apreensão.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO 

LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem acima citado no endereço 

constante na exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para 

a concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) DEFIRO o pedido de inserção da restrição de 

circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de 

Veículos Automotores - RENAVAM por meio do sistema RENAJUD, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese 

de descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). Efetuada 

a apreensão do bem, CITE-SE a parte requerida para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora 

concedida, constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro 

Nacional de Veículos Automotores por meio do sistema RENAJUD, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. Proceda-se às diligências 

em conformidade com o art. 212, do Novo Código de Processo Civil. 

Encontrando-se o bem buscado em comarca diversa desta, a apreensão 

pode decorrer de pedido efetuado diretamente naquela, 

independentemente de expedição de carta precatória, o que autorizado 

expressamente pela lei, nos termos do § 12, do art. 3º, do Decreto-Lei 

911/69, desde que conste este requerimento na petição inicial e a 

correspondente decisão concessória da busca e apreensão. Ressalta-se 

que o pedido deverá ser distribuído e registrado como “Livros 

Requerimento Avulso, Processo Cível e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária”, nos termos do art. 633, inciso I, 

da CNGC c.c. o Provimento n.º 31/2015-CGJ. Outrossim, o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devem ser feitas na comarca de distribuição 

do pedido de cumprimento da liminar e não na comarca que concedeu a 

ordem, por não se tratar de carta precatória (arts. 633 e 634 da CNGC). 

Efetivada a apreensão do bem buscado, deverá a comarca que a efetivou 

comunicar imediatamente este Juízo, via malote digital, que deverá intimar a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 e art. 636 da CNGC. O malote digital deverá vim 

acompanhado das seguintes peças: despacho, certidão do oficial de 

justiça e informações do local onde está depositado o bem e/ou veículo 

(art. 636, § 1º, da CNGC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-30.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI WINTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 SENTENÇA Processo: 1000564-30.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

NIRLEI WINTER REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural c.c. 

pedido de tutela de urgência proposta por NIRLEI WINTER contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora preencher os 

requisitos para a concessão do benefício buscado, que afirma ter sido 

indeferido injustamente em sede administrativa pela parte ré. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do erro material De início, malgrado a parte autora 

tenha se referido ao benefício de aposentadoria por invalidez quando dos 

pedidos e requerimentos finais, vê-se que, na verdade, requer o benefício 

de aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial, uma vez 

que a petição inicial foi assim nominada e declinou toda sua 

fundamentação e provas neste sentido. II.2 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício 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, é de se intimá-la, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 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 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 é de se indeferir 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. II.3 - Do indeferimento da 

inicial Malgrado os valiosos argumentos da parte autora, não possui ela 

interesse processual para requerer o benefício de aposentadoria por 

idade na qualidade de segurada especial. Dos documentos que instruem a 

inicial, desponta ser ela proprietária de imóvel rural de 980,00 ha 

(novecentos e oitenta hectares) desde 22/03/2004, notadamente o 

contrato de compra e venda ao Num. 26237139 - Pág. 12/15, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 606 de 777



enquadrá-la como contribuinte individual, uma vez que possui e explora 

atividade agropecuária em área superior a quatro módulos fiscais, nos 

termos do art. 11, inciso V, alínea “a”, da Lei 8.213/91: “Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: V - como contribuinte individual: a) a pessoa física, proprietária ou 

não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 

permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 

ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou 

atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de 

prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo. (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008)” Outrossim, mesmo que alegue sua 

qualidade de segurado especial antes da vigência da Lei 11.718/08, ou 

seja, antes de 23/06/2008, vê-se que possuía ela auxílio de empregado 

(Valdenir Machado), conforme consulta ao sistema CAGED em anexo, a 

enquadrá-la, novamente, como contribuinte individual, conforme dispõe o 

art. 20, inciso I, alínea “a”, da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 77/2015: 

“Art. 20. É segurado na categoria de contribuinte individual,conforme o 

inciso V do caput do art. 9º do RPS: I - a pessoa física, proprietária ou 

não, que explora atividade agropecuária (agrícola, pastoril ou 

hortifrutigranjeira), ou atividade pesqueira e extrativista, a qualquer título, 

em caráter permanente ou temporário, nas seguintes condições: a) para o 

período de 1º de janeiro de 1976, data da vigência da Lei nº 6.260, de 6 de 

novembro de 1975, até 22 de junho de 2008,véspera da publicação da Lei 

nº 11.718, de 20 de junho de 2008,diretamente ou por intermédio de 

terceiros e com o auxílio de empregado,utilizado a qualquer título, ainda 

que de forma não contínua.” E tais enquadramentos descaracterizam a 

qualidade de segurado especial, nos termos do art. 11, § 10, inciso I, 

alínea “b”, da Lei 8.213/91: “Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: § 10. O segurado 

especial fica excluído dessa categoria: I – a contar do primeiro dia do mês 

em que: b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado 

obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto 

nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o e no § 12, sem prejuízo do disposto no 

art. 15.” E ainda que demonstre ela a filiação como contribuinte individual e 

apresente os respectivos comprovantes de recolhimento, também não tem 

a idade mínima necessária para requerer o benefício de aposentadoria por 

idade, já que possui 56 (cinquenta e seis) anos, nascida em 10/06/1963 

(Num. 26237138 - Pág. 4/11), sem incidência a redução dos limites 

previstos no art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91: “Art. 48. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.” Daí porque não 

existe nem ao menos a possibilidade de se oportunizar a emenda a inicial 

com a correção ou complementação da irregularidade apontada, razão 

pela qual é de se indeferir liminarmente a petição inicial. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto: a) DETERMINO a comprovação da hipossuficiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando os documentos elencados e, desde 

já, sem a comprovação, 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; b) INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 11, inciso V, alínea 

“a”, e § 10, inciso I, alínea “b”, art. 48, § 1º, todos da Lei 8.213/91 c.c. o 

art. 20, inciso I, alínea “a” da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 77/2015 e 

arts. 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos 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. Em se tratando de pessoa casada ou união 

estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima 

declinados do cônjuge ou companheiro. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-06.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA AFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDER DE OLIVEIRA COUTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO FERREIRA BENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2020, às 13:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-59.2019.8.11.0087

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:

JACOB CORTEZ FRANCHINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. JOSE 

LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB: MT20853-A e ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO OAB: MT20732-A acerca da Sentença prolatada nos autos - 

ID 27951840.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-55.2019.8.11.0087

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:

VANESSA FERREIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB: MT16308-A acerca da Sentença 

prolatada nos autos - ID 27951824.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001276-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (IMPETRADO)

 

Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001338-78.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA DE SOUSA ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para manifestar-se acerca do documento id 

28376550, juntado nos autos, no prazo comum de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 103871 Nr: 4614-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Vistos em regime de exceção.

 SECRETARIA: observar a existência de advogado constituído pela parte 

ré, regularizando-se o sistema APOLO para futuras intimações via DJE, 

eventualmente.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 12 

de dezembro de 2019, às 16h45 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121924 Nr: 923-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT

 Considerando que as testemunhas pendentes serão inquiridas em suas 

respectivas Comarcas, cancelo a audiência designada para o dia 

06.02.2020, às 18h30min.

Prestadas as informações solicitadas pelo E. TJMT (ofício 7/2020/GAB), 

cumpram-se as providências derradeiras.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125666 Nr: 3203-56.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Clécio de Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Intimação do advogado do réu acerca da expedição de Carta Precatória 

para a comarca de PEIXOTO DE AZEVEDO/MT para inquirição de 

testemunha HERCULES SANCHES DE NORONHA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 505-77.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC, ACdS, DMBdS, JRdS, DSN, RMR, KP, 

AdLMS, TdCR, DHdC, ERdS, IPdS, JdMS, MRdO, PHADS, DSN, DdSM, 

LRdS, AdS, FFC, UdSdSR, EdS, KKAAM, WJGR, ADS, CdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Haubert Santolin 

Andrade - OAB:22.002/OAB-MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, 

Bryan Lucas Lang de Oliveira - OAB:24.778/OAB-MT, CLEUSA 

TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19.234/OAB-MT, Davi de Paula Leite - OAB:21.146-OAB/MT, 

Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:, Marcus 

Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação dos advogados dos réus acerca da expedição de Cartas 

Precatórias para as comarcas de SINOP/MT, MATUPÁ/MT, PEIXOTO DE 

AZEVEDO/MT, CUIABÁ/MT, COLÍDER/MT, GOIANÁPOLIS/GO, ITAITUBA/PA 

para oitiva de vítima, inquirição de testemunhas e intimação dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83658 Nr: 2994-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T R R GARCIA LTDA ME, Guiomar Izabel Godoy 

Nogueira, JOAO MAGNO NOGUEIRA PORTO, OLYMPIO GARCIA 

NOGUEIRA, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Magno Nogueira Porto 

- OAB:11.328/OAB-MS

 Intimação do Executado/Excipiente da decisão que segue parcial: "Dessa 

forma, não se há falar em nulidade da CDA.

Com estas considerações, e pelo mais que nos autos consta, REJEITO a 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento da 

execução fiscal.

Sem custas e nem honorários advocatícios, por ser incabíveis na espécie.

Diga a Fazenda, em dez (10) dias, sobre os valores bloqueados nos autos 

e sobre a indicação de bens à penhora, pois denota-se que o numerário 

penhorado via BACENJUD é insuficiente para a satisfação do crédito 

fiscal.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 1363-84.2014.811.0087

 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: Jonas Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Alves da Silva, Weliton Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Certifico e dou fé que manifestação apresentada pela parte autora à fl. 67 

é tempestiva. Por outro lado, a manifestação apresentada pela requerida à 

fl. 68 é intempestiva.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103406 Nr: 3556-04.2016.811.0087

 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: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOISLEE DA SILVA SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bryan Lucas Lang de 

Oliveira - OAB:24.778/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Bryan Lucas Lang de Oliveira, para 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda com a devolução dos 

autos supra mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções 

previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81458 Nr: 792-84.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D GARCIA CONSTRUÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - OAB:154733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81458

Considerando o disposto no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido formulado à fl. 74 para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA para que proceda com a inserção do nome do executado D 

GARCIA CONSTRUÇÃO – ME em seus cadastros em virtude de débito que 

perfaz o valor de R$55.522,33 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e 

dois reais e trinta e três centavos) oriundos deste processo.

No mais, considerando a inexistência de bens passíveis de penhora de 

titularidade do executado, determino a suspensão do presente feito pelo 

prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, sem embargo de o 

exequente empreender outras diligências para localização de bens à 

penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento da execução, nos termos do art. 921, §2º do 

CPC.

Cumpra-se.

Guarantã do Norte/MT, 19 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento nº 016/

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60324 Nr: 2411-95.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazare Feitoza Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 .Assim, e considerando o entendimento que mais coaduna com os 

princípios constitucionais de acesso à justiça e responsabilidade social na 

condução da atividade judicante, hei por bem extinguir o feito sem 

resolução de mérito, por ausência de uma das condições da ação, qual 

seja, o interesse de agir.Insta salientar que o entendimento em questão 

não exige, para o ajuizamento da ação, o exaurimento de toda via 

administrativa como condição da ação, mas somente as hipóteses acima 

balizadas, quais sejam: recusa de recebimento do requerimento ou 

negativa de concessão do benefício previdenciário pleiteado, seja pelo 

concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da 

autarquia à tese jurídica esposada.Em face do exposto, nos termos do art. 

485, IV do NCPC, extingo o feito sem resolução de mérito, por ausência de 

condição da ação.Sem custas ou honorários, ante a gratuidade da 

justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certif ique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 696-86.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Processo n686-86.2016.811.0079 (42005)

Execução de Alimentos

Despacho

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, apresente a impugnação 

à contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48537 Nr: 1355-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Manoel 

Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1355-61.2017.811.0036 (48537)

Medidas de Proteção

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido retro do Ministério Público.

2) Nesse sentido, DETERMINO a continuidade do acompanhamento do 

idoso pelo CRAS e pela Secretaria Municipal de Saúde de Guiratinga/MT na 

residência do idoso, bem como a realização de estudo psicossocial pelo 

período de 03 (três) meses, com o encaminhamento mensal de relatórios 

dos referidos atendimentos.

3) Após o transcurso do referido prazo e com os relatórios supra 

apontados, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60452 Nr: 2477-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS, para 

RETIRAR a Certidão de honorários advocatícios na secretaria do Fórum da 

Comarca de Guiratinga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51075 Nr: 2502-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, informar 

nos autos o endereço atualizado do requerido.

Guiratinga - MT, 23 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51314 Nr: 2627-90.2017.811.0036

 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): Douglas Guilherme dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Danilo Silva Oliveira - OAB:133.714, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, EXTINGO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de 

consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do requerente. 

Pela sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 

do NCPC, diante da ausência de resistência.Cumpra-se o disposto no 

artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, facultando-se ao requerente a 

venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, acaso 

existente.Permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações de estilo.Cumpra-seGuiratinga/MT, 20 de janeiro de 2020.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60264 Nr: 2396-29.2018.811.0036

 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): Kauana Radacha Azevedo Silveira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, EXTINGO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de 

consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do requerente. 

Pela sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 

do NCPC, diante da ausência de resistência.Cumpra-se o disposto no 

artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, facultando-se ao requerente a 

venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, acaso 

existente.Permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações de estilo.Cumpra-seGuiratinga/MT, 20 de janeiro de 2020.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48099 Nr: 1125-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Cristina Miranda Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado GABRIELA CRISTINA MIRANDA ARRUDA, 

brasileira, solteira, estudante, nascida ao dia 26/10/1997, filha de Marcos 

Brito de Arruda e Alessandra Leal Miranda, portadora do CPF nº 

062.292.081-21, RG nº 28160860 SSP/MT, residente e domiciliada na 

Avenida Bahia, 34 – Bairro Centro, Guiratinga/MT, como incursa no delito 

previsto no art. 33, §3º, com a causa de aumento de pena prevista no art. 

40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga – MT, 21 de Janeiro de 2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 661-63.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauremi Rodrigues 

Nascimento Silva - OAB:18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 37100

 Sentença

Tendo em vista o depósito da quantia executada, determino a intimação 

dos beneficiários e a expedição do respectivo alvará de levantamento.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 664-81.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n° 664-81.2016.811.0036 (41909)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca da petição e 

documentos acostados pelo executado às fls.135/136, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68965 Nr: 35-68.2020.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geise Lorraine da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Ofício com o fito de realizar o acompanhamento da 

indiciada Geise Lorraine da silva Ferreira para tratamento ambulatorial e 

acompanhamento para drogadição não teve sua finalidade cumprida, 

tendo em vista que no Município de Tesouro não tem a instituição do CAPS 

para acompanhá-la, fazendo este papel, unicamente, a equipe do CRAS, 

porém restando infrutífera a tentativa de localizar a indiciada, além do 

mais, o tratamento psicológico iria ter o inicio no dia 04 de Setembro do ano 

retro de 2019, no entanto, a supramencionada indiciada não compareceu, 

ademais, é fato o incômodo sentido pela família, que convive com a 

indiciada, pois em virtude dos seus hábitos, acaba por ser agressiva, 

agindo com descaso referente aos familiares, com bem expõe a resposta 

do Ofício n° 29/2020 de ref. 18.

Guiratinga - MT, 23 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 2116-29.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parta executada através do seu advogado 

para que no prazo legal, informe a localização exata da área para que se 

proceda a Avaliação do referido imóvel.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44905 Nr: 2119-81.2016.811.0036

 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): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada através do seu 

advogado(a) para que no prazo legal, informe a localização exata do 

imóvel dado em garantia para proceder-se a avaliação, conforme decisão 

de ref: 83.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 2175-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabella Souza do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Algacyr Nunes da Silva Junior - 

OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, INTIMEM-SE a Parte exequente para que se 

manifeste sobre o Laudo de Avaliação de ref: 35 no prazo de 10 (dez) 

dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao seu interesse na 

adjudicação ou na alienação judicial do bem.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45355 Nr: 2370-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Orlando Matos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado Uanderson Orlando Matos da Silva, vulgo 

“Corintiano”, brasileiro, solteiro, nascido aos 30.10.1986, natural de 

Rondonópolis-MT, filho de Suelene Matos da Silva, portador de RG nº 

1765092, SSP-MT e CPF nº 022.925.921-93, residente e domiciliado à Rua 

Pedro Antunes Filho, nº 190, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e 

Comarca de Guiratinga-MT, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 23 de 

Janeiro de 2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 620-67.2013.811.0036

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 620-67.2013.811.0036 (32026)

Testamento Público

Despacho.

Vistos, etc.

Com o cumprimento da recomendação realizada pelo Ministério Público (fl. 

57/59), ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 189-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Cardoso Lima, Udiclei Custódio 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Assis Anchieta - 

OAB:3.846/MT, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542-MT, 

Marcus Vinicius F. Souza - OAB:19713-MT, Thalles Felipe Vieira 

Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos n° 189-96.2014.811.0036

Código: 33089

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 547.

Pois, considerando o certificado a fl. 546, indicando que o acusado 

UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, mesmo intimado pessoalmente para constituir 

defensor com a finalidade de apresentar razões finais, quedou-se inerte 

e, uma vez que a Defensoria Pública está com as atividades suspensas 

na comarca de Guiratinga, nomeio o Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins 
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para patrocinar o interesse do acusado UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, 

fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação e para que apresente 

memoriais finais, no prazo legal, em favor do acusado.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30845 Nr: 689-36.2012.811.0036

 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): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Nunes Romero - 

OAB:OAB/SP 168.016, Fabiana Severino da Silva - OAB:12747/MT, 

Flávia Rosa Nicanor de Souza - OAB:13.889, Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15458, Rafael Souza Nunes - OAB:14676/MT, 

Sidnei Ferraria - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos n° 689-36.2012.811.0036 (30845)

Ação Demarcatória

Decisão.

Vistos etc.

1) CERTIFIQUE-SE a serventia se houve o devido cumprimento da decisão 

de fl.213, a qual determinou a liberação dos valores bloqueados nos 

autos, com o seu efetivo levantamento pela beneficiária.

2) Caso positivo, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 DELIBERAÇÃO:

 Ante o exposto, redesigno a audiência de conciliação para dia 02/03/2020 

às 14h00.

A Autora sai intimada da data supra.

Expeça-se o necessário para intimação do Requerido.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

preliminar que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinados, inclusive eu, conciliadora:

 Autora:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 DELIBERAÇÃO:

 Ante o exposto, redesigno a audiência de conciliação para dia 02/03/2020 

às 14h00.

A Autora sai intimada da data supra.

Expeça-se o necessário para intimação do Requerido.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

preliminar que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinados, inclusive eu, conciliadora:

 Autora:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 277-37.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuricléia Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pereira da Silva, Hélio Antônio Filipin 

Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13625-B, Calil Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Ildo Roque 

Guareschi - OAB:1779-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n°: 277-37.2014.811.0036 (33187)

Ação de Indenização

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4) CERTIFIQUE a serventia o decurso do prazo para interposição de 

recurso pelo requerido ALEX PEREIRA DA SILVA.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1382 Nr: 22-27.1987.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAEL BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Thimmig Sentinello - 

OAB:1.699-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gutierry Henrique de 

Oliveira - OAB:44.415, José Nonato Marcaípe Santos Oliveira - 

OAB:19.583

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso I do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DIMAEL 

BRITO DE OLIVEIRA em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva.Ciência ao Parquet e à Defesa do acusado.Escoado o prazo 

recursal, não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . P . R . I . C u m p r a - s e  e x p e d i n d o  o 

necessário.Guiratinga– MT, 23/01/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 
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de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31603 Nr: 196-25.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellenice Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayra Souza de Moraes - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n°: 196-25.2013.811.0036 (31603)

Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

1) Dando prosseguimento ao feito, pela leitura do art. 1010, §3º do novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que foi abolido o juízo de 

admissibilidade do Recurso de Apelação pelo órgão prolator da decisão 

impugnada, cabendo ao juízo “ad quem” sua apreciação, após as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12049 Nr: 694-34.2007.811.0036

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Generosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n. 694-34.2007.811.0036 (12049)

Testamento Público

Despacho.

Vistos, etc.

Ante o cumprimento do testamento, conforme se observa nos autos do 

Inventário n. 688-27.2007.811.0036 (11651), ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11651 Nr: 688-27.2007.811.0036

 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: José Carlos da Silva, Ana Maria da Silva Souza, Dinair 

Generosa da Silva, Judith da Silva de Anicesio, Eunice Aparecida da Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Generosa da Silva, Espólio de 

Joaquim Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o esboço de partilha 

apresentado pela Inventariante às fls. 284/298 para que produza os legais 

e jurídicos efeitos, ressalvados os erros, omissões ou eventuais direitos 

de terceiros, por consequência extingo o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do 

CPC.CONDENO o inventariante ao pagamento das custas e despesas 

processuais finais.Com o trânsito em julgado:EXPEÇA-SE a competente 

Carta de Adjudicação ao herdeiro JOSÉ CARLOS DA SILVA, ora 

inventariante, concernente ao imóvel denominado “Fazenda Pouso Alto”, 

localizado no unicípio de Torixoréu/MT, com área de 457 ha, sob às 

matrículas 35.023 e 31.075 da CRI de Barra do Garças.EXPEÇA-SE o 

competente formal de partilha.INTIME-SE o Inventariante para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais):.Após nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessárioGuiratinga/MT, 23/01/2020.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13176 Nr: 595-30.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jens Prochnow Júnior - 

OAB:Produrador, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 595-30.2008.811.0036 (13176)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33665 Nr: 633-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Alves da Silva, Adenir Pereira 

dos Santos, Marcio Rodrigues Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Líbano de Paula - 

OAB:MT 16.175, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP, Riad 

Magid Danif - OAB:2936-A

 Processo n.º 633-32.2014.811.0036

Código: 33665

Criminal
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Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE o réu MÁRCIO RODRIGUES NOVAIS, para que 

constitua novo advogado para, no prazo legal, apresentar razões de 

Apelação ou informe sua condição de hipossuficiência para que lhe seja 

nomeado Defensor Dativo.

Após a intimação da ré MÁRCIO RODRIGUES NOVAIS, não sendo 

apresentadas as razões recursais no prazo legal, VOLTEM-ME os autos 

conclusos para nomeação de advogado dativo para oferecer as razões 

recursais, no prazo legal.

Como o aporte das razões recursais, intime-se o Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões e após, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Por fim, CERTIFIQUE a serventia se já houve o trânsito em julgado em 

relação ao MINISTÉRIO PÚBLICO e aos acusados LUIZ FERNANDO ALVES 

DA SILVA e ADENIR PEREIRA DOS SANTOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6511 Nr: 393-92.2004.811.0036

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT, Flávia do Carmo 

Macedo, Serafim Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT, Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT 16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 393-92.2004.811.0036 (6511)

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIMEM-SE a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, indicado a fl.15, via 

DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a 

petição de fl.17.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11997 Nr: 945-52.2007.811.0036

 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: João Vilela Teodoro, Idalina Vilela Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastiana Jesus Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 945-22.2007.811.0036 (11997)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Haja vista que em sentença de fls. 170/172 decidiu-se por esse Juízo pelo 

não reconhecimento como dívida do Espólio os débitos declarados no item 

“4.1” do aditamento das primeiras declarações de fls. 153/155, dentre tais, 

o débito com relação ao Sr. Leandro Alves Feitos, logo, DECLARO nula e 

sem efeitos a penhora realizada no rosto destes autos.

Assim, CERTIFIQUE-SE a serventia o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 170/172 e DESAPENSE-SE o presente processo dos autos de CI 5062, 

bem como JUNTE nos autos de CI 5062 cópia da presente decisão.

Por fim, ARQUIVEM-SE o presente feito com as baixas e anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2910 Nr: 294-64.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Waldeci Barga Rosa, Névio 

Pesavento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n. 294-64.2000.811.0036 (2910)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte exequente realizado à fl. 376, 

tão só, para PROCEDER ao APENSAMENTO destes autos com a ação 

executiva n. 290-27.2000.811.0036 (2906), uma vez que ambos os 

processos encontram-se garantidos pelo mesmo imóvel, além do parcial 

espelhamento do polo passivo.

Todavia, não cabe a penhora no rosto dos autos supramencionado, pois, 

ainda que estejam assegurados pelo mesmo bem imóvel, naquele feito não 

ocorreu qualquer hasta pública para alienação da propriedade referida.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca da petição da parte executada juntada às fls. 

372/373, a qual informa que o imóvel “Fazenda Boa Esperança” (matrícula 

3.502) já foi arrematado nos autos executivos n. 293-79.2000.811.0036 

(2909), bem como requeira o que entender de direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2906 Nr: 290-27.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Névio 

Pesavento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n. 290-27.2000.811.0036 (2906)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente para a realização de uma nova 

avaliação do imóvel penhorado nos autos (fl. 403).

Desse modo, EXPEÇA-SE o mandado de avaliação do imóvel “Fazenda 

Boa Esperança”, sob matrícula n. 3.502 registrada no CRI desta Comarca, 

a ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, pela Oficial de Justiça, nos 

termos do art. 840, do CPC.

Antes de expedir o mandado de avaliação, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE os valores necessários 

para realização da diligência supra determinada, bem como INFORME nos 

autos endereço atualizado da executada MITIKO YAMAKIOHI SATO, haja 

vista que se quer consta nos autos sua citação.

Depois de cumpridas as diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM 

os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.
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Guiratinga/MT, 23/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7933 Nr: 604-94.2005.811.0036

 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: João Batista de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Gomes Villar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994, Thiago Adelmo Chimati Peruchi - OAB:14519

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, vislumbrando a 

ocorrência dos vícios apresentados DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para REVOGAR PARCIALMENTE a decisão de fls. 1.014/1.015, tão só, 

quanto ao seguinte trecho:“INTIME-SE PESSOALMENTE o requerido 

RONAN GOMES VILLAR, para que, em 60 (sessenta) dias, CONSTITUA 

novo (a) advogado (a) nos autos, visto que aqueles que patrocinavam a 

sua causa renunciaram aos poderes conferidos na procuração “ad 

judicia”, conforme petição de fls. 947/948”Dando continuidade no feito, 

DETERMINO:1) INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, MANIFESETE-SE ou DEPOSITE o valor em Juízo, com relação a nova 

proposta de honorários sob fls. 1.020/1.021, para dar início aos trabalhos 

periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º ambos do Novo CPC), sob 

pena de preclusão da prova pericial e imediata designação de audiência 

de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes às fls. 858/859 e às fls. 520 2) INDEFIRO, por ora, o pleito de oitiva 

de testemunha, via carta precatória, uma vez que não se informou nos 

autos o devido endereço da testemunha Edivaldo Paulino Vilela, situação 

pela qual se impossibilita o efetivo cumprimento da carta precatória.3) 

Após o cumprimento das diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos, para o deslinde da prova pericial ou 

designação de audiência de instrução.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 23/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2750-88.2017.811.0036

 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: Joelma Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Garcez Toledodo Pizza - 

OAB:8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 Autos n°: 2750-88.2017.811.0036 (51728)

Reintegração Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44071 Nr: 1697-09.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Ferreira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.1) DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, 

cujos custos correrão por conta da parte executada, bem como 

desbloqueios de contas e veículos, tendo em vista que o executado nada 

mais deve à Fazenda Pública, em relação à CDA em comento.2) Por fim, 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa em razão do pronto pagamento.P.I.C.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 24/01/2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/2020/DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Guiratinga, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, 

torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Psicologia da Vara Única da Comarca de 

Guiratinga/MT.

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 FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27/01/2020 a 

06/02/2020, das 12:00 às 19:00 horas, na Diretoria do Foro, nos termos do 

artigo 4º do Provimento 6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo de que trata o 

Provimento 6/2014-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 Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação e, com registro no Conselho Regional na 

respectiva área profissional;

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), 

deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral - Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei - Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
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III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento;

X - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Foro da Comarca 

de Guiratinga, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público 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 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 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;

À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) 

de ponto.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. 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.

6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

6/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Guiratinga, 24 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* Os Anexos I, II, III e IV encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II, III e IV

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS PERES MONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 8010030-71.2017.8.11.0036 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.677,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MORAES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da pare autora, da 

audiência conciliatória designada para o dia 16/06/2017, às 13:30 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75417 Nr: 489-38.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Ademais, DETERMINO que 

seja vinculado ao presente feitoos valores depositados à ref. 42. 

Realizada a vinculação, DEFIRO o levantamento dos sobreditos valores 

descritos à ref. 42, em favor da parte exequente, por meio de alvará 

judicial, conforme requerido à ref. 46, devendo a transferência ser 

realizada na conta que deverá por ela ser informada, em 05 dias.4) SEM 

custas processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.5) SEM condenação em honorários advocatícios, 

estes pela inexistência de conteciosidade. 6) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.7) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.8) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 
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arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 808-74.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI MERTZ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT 13.025

 Autos nº: 808-74.2013.811.0096.

Código Apolo nº: 71532.

 Vistos, etc.

1 - Não tendo o autor do fato cumprido com as condições que lhe foram 

impostas por ocasião da suspensão condicional, e considerando que os 

argumentos trazidos pelo beneficiado em audiência de justificação (fl. 

133/134) não foram suficientes para justificar o seu descumprimento, nos 

termos do artigo 89, § 3º da Lei n. 9099/95, REVOGO tal benefício e 

DETERMINO o prosseguimento do feito.

2 – Desta feita, considerando que já fora realizado o interrogatório do réu, 

bem como a inquirição da testemunha de defesa Yasmin Soares 

Nascimento Marques (fl. 77/80), DESIGNO solenidade para o dia 29 de 

janeiro de 2020, às 14h30min para inquirição das testemunhas Enio Cleber 

Pedreiras dos Santos e Heber Araújo Bezerra,

 Por serem as testemunhas Policiais Rodoviários Federais, visando à 

economia e a celeridade processual, previstas no artigo 5.º, inciso LXXVII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, DETERMINO que suas 

inquirições sejam realizadas mediante sistema de videoconferência, 

necessitando para tanto que a parte disponha de um computador com 

acesso à internet, com web cam e interfone.

3 - REQUISITEM-SE as testemunhas para a solenidade ora aprazada, bem 

como intimem-se a defesa, e o órgão ministerial para comparecimento.

 4 - Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77230 Nr: 1190-96.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BERLEZE PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALESSANDRO OSSUCI PAGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Sendo assim, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Novo Código de processo civil. Eventuais custas, suspensas, 

por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.Considerando a 

nomeação do douto Defensor dativo Dra. Cilso Pereira dos Santos à ref. 

15, FIXO os honorários advocatícios em 02 URH, de acordo com a tabela 

da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor do Defensor dativo.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se”.3) 

No mais, permanecem hígidos os demais termos da r. sentença tais quais 

estão lançados.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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 3505-58.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Autos nº: 3505-58.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97194.

 Vistos, etc.

RETIFICO o erro material constante da decisão de ref. 29, para constar 

que a audiência será realizada no dia 29/01/2020, às 17:30.

Intimem-se. Cumpra-se nos demais termos, servindo a presente, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85888 Nr: 2197-55.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA DUTRA, LEONIR CLIMIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 Autos nº: 2197-55.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 85888.

 Vistos, etc.

Cumpre a priori ressaltar que a prisão em flagrante é o ato administrativo 

diverso de processo criminal, devendo apenas, os autos serem remetidos 

ao Juiz competente para análise de sua legalidade.

Desta forma, estando exaurido, então, o objeto deste procedimento 

provisório de natureza criminal, deve o presente ser arquivado.

Diante do exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu 

objetivo, DETERMINO o arquivamento do presente feito.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94066 Nr: 1053-75.2019.811.0096

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Yasuhiro Kenji Sato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO o pedido de desistência do depoimento do 

genitor, bem como das testemunhas de acusação. 2) Declaro encerrada a 

instrução processual. 3) Permaneçam os autos conclusos para prolação 

de sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79936 Nr: 1284-10.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARONI MERTZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos nº: 1284-10.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79936.

 Vistos, etc.
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1 - Deixo por ora de analisar a resposta à acusação de ref. 47.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86536 Nr: 2633-14.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:19981/O

 Autos nº: 2633-14.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 86536.

 Vistos, etc.

Cumpre a priori ressaltar que a prisão em flagrante é o ato administrativo 

diverso de processo criminal, devendo apenas, os autos serem remetidos 

ao Juiz competente para análise de sua legalidade.

Desta forma, estando exaurido, então, o objeto deste procedimento 

provisório de natureza criminal, deve o presente ser arquivado.

Diante do exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu 

objetivo, DETERMINO o arquivamento do presente feito.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97097 Nr: 3450-10.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinski Junior - 

OAB:18.658

 Autos nº: 3450-10.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97097

Vistos, etc.

1 - Intime-se a testemunha JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, para 

comparecer à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no 

dia 22/04/2020, às 17h30min face a ausência de data anterior na pauta.

2 - Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

3 - Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência.

 No mesmo ato, SOLICITE cópia do Boletim de Ocorrência, vez que fora 

confeccionado pela referida testemunha.

4 - Em não havendo cumprimento por àquele Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias, devolva-se a missiva, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97339 Nr: 3584-37.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Lima Enge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508/MT

 “Vistos, etc. 1) Ante a nomeação do(a) douto(a) causídico(a) Dr(a). Névio 

Pegoraro para acompanhar a r. solenidade, arbitro a título de honorários 

advocatícios 01 URH, devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário. 

2) Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens, após as baixas e anotações necessárias. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96946 Nr: 3332-34.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203, GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - OAB:12783

 Vistos, etc. 1) Tendo em vista que a ausência da testemunha, 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 29 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 

18H30MIN, saindo o presentante do Ministério Público devidamente 

cientificado. INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97008 Nr: 3379-08.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE 

SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904 B

 “Vistos, etc. Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo de origem, 

com as nossas homenagens, após as baixas e anotações necessárias. 

Às providências.”

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº.04/2020/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, em substituição legal, 

no uso de suas atribuições legais,

Considerando que houve interrupção no serviço de internet no prédio do 

Fórum da Comarca de Itiquira, nesta data por volta das 14:00 horas;

Considerando que a equipe Técnica do Departamento de Conectividade e 

Tecnologia de Informação abriu chamado de assistência técnica com a 

Operadora OI S/A, protocolo 2937986, com prazo para reparo e 

restauração do serviço de internet até 24/01/2020, às 05:52h.

 RESOLVE:

Art. 1o - Suspender os prazos processuais do Foro Judicial da Comarca 

de Itiquira/MT no dia 23 de janeiro de 2020 apenas em relação aos 

processos em trâmite no Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico.

Art. 2° - Prorrogar os prazos processuais que se iniciam ou se encerram 

em 23 de janeiro de 2020, para o primeiro dia útil subsequente, nos feitos 

mencionados.

 Art. 3o - Os processos cadastrados no Sistema Apolo terão regular 

andamento, sendo que os cadastrados no Sistema PJE observarão os 

termos do que dispõe o Capitulo I, Seção 7 - Serviço de Plantão Judiciário, 

da CNGC (provimento n° 02/2009-CGJ).

Art. 4o - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, encaminhando-se cópia 

ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público e o representante 

da OAB local, dando ciência aos servidores e fixando cópia no mural do 

Fórum.

Itiquira/MT, 23 de janeiro de 2020

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro,
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Em Substituição legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59150 Nr: 2137-61.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Carvalho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Cia de Seguros - BB Seguro 

Auto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação.Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.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 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira, 06 de 

novembro de 2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000743-65.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

ZEILA MARTINS DO NASCIMENTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Oficio devolvido e cumprido pelo cartório do 2° oficio de Itiquira.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-73.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000100-73.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Itiquira Data: 12/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000353-35.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 09/03/2020 Hora: 14:30 . Jauru/MT,·24 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000471-11.2019.8.11.0047. AUTOR(A): EMERSON 

PEREIRA 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 EMERSON PEREIRA 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 
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Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas 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. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 21 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48651 Nr: 1229-41.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DIAS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODiante dos princípios que norteiam as ações previdenciárias, 

aliado, substancialmente, às diretrizes da Lei n. 13.146/15 e a Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, hei por bem designar nova 

data para realização da audiência de instrução.DESIGNO para o dia 5 de 

MAIO de 2020, às 14h.DA PROVA PERICIALOutrossim, em decorrência do 

falecimento do perito, se faz necessária a nomeação de outro 

médico.Desta feita, 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 do CPC.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.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).Agendada a 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local. Deverá a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros dados que repute necessários ao 

esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo.Com a juntada do laudo acima 

referido, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13412 Nr: 417-77.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marques Cordeiro, Mauro Barbosa 

Bento, Reginaldo Anacleto, Vinicius Henrique Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Cláudia Graciela Correa Bento - OAB:OAB/MT 17873, Felipe Ricardo 

Lucas Rosa - OAB:15896/MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15989, Rainério Espíndola - OAB:3521-A, Uemerson Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial 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, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR as partes para que fiquem cientes do retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para, querendo, se manifestem requerendo 

o que entender pertinente.

Jauru, 23 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44090 Nr: 960-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Izabel Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Pedido de Auxílio Maternidade de Trabalhadora Rural 

formulado por MARIA IZABEL ROCHA DE SOUZA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Recebida a inicial (Ref. 4), intimada a autarquia (Ref. 9), esta deixou o 

prazo transcorre in albis sem apresentar a contestação (Ref. 14).

Por fim, a requerente requer a designação de audiência de instrução (Ref. 

24).

Pois bem.

Não há fatos incontroversos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 5 de MAIO de 

2020, às 14h50min.

Fixo o prazo comum de 05 (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 03 (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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44256 Nr: 1049-59.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade à TEREZA SILVA NETO, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(09/03/2017 – pág. 17), o que faço com fulcro nos art. 201, §§ 12 e 13 
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CR/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, I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a 

tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo 

INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese 

firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44356 Nr: 1101-55.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACILDA DA COSTA FAJARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35276 Nr: 249-02.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BERNARDINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RITA BERNARDINA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Após homologação do acordo feito pelas partes em sede de recurso 

(Ref. 58), os autos retornaram a este Juízo.

Por sua vez, a parte autora requer a execução do acordo homologado e a 

intimação da autarquia demandada para implantação do benefício (Ref. 

69).

 Pois bem.

DISPOSITIVO

Ante o panorama fático apresentado, INTIME-SE o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, na pessoa de seu representante legal, por carga ou 

remessa, para, querendo, apresentar impugnação à execução de 

sentença, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil; bem como para proceder à implantação do 

benefício, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

 Intime-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 374-62.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria de 

por Idade, na qualidade de segurado especial, trabalhador rural, formulado 

por DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Saneado o feito (Ref. 19), foi designada audiência, contudo, não há nos 

autos informações da realização do ato.

Pois bem.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 5 de MAIO de 

2020, às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (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 03 (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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47693 Nr: 676-91.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA VAZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisco 

Moreira - OAB:MT-13095 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODiante dos princípios que norteiam as ações previdenciárias, 

aliado, substancialmente, às diretrizes da Lei n. 13.146/15 e a Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, hei por bem designar nova 

data para realização da audiência de instrução.DESIGNO para o dia 5 de 

MAIO de 2020, às 14h30min.DA PROVA PERICIALOutrossim, em 

decorrência do falecimento do perito, se faz necessária a nomeação de 

outro médico.Desta feita, 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 do CPC.Fica desde já arbitrado para 
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pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça Federal.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).Agendada a 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local. Deverá a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros dados que repute necessários ao 

esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo.Com a juntada do laudo acima 

referido, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 1503-05.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA TEONILIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Pedido de Auxílio Maternidade de Trabalhadora Rural 

formulado por JUSCELIA TEONILIA DA SILVA SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Recebida a inicial (Ref. 4), intimada a autarquia, esta apresentou de forma 

tempestiva sua contestação (Ref. 11/12).

Por fim, a requerente juntou a impugnação à contestação (Ref. 16).

Pois bem.

Não há fatos incontroversos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 5 de MAIO de 

2020, às 15h20min.

Fixo o prazo comum de 05 (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 03 (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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49669 Nr: 1820-03.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Paulo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebida a inicial e citada a autarquia (Ref. 9), esta apresentou a 

contestação (Ref. 11) tempestiva, conforme certificado (Ref. 13).Pois 

bem.Não há fatos incontroversos. Os fatos controvertidos dizem respeito 

ao preenchimento dos requisitos necessários para comprovação da 

condição de segurado especial rural e exercício da atividade rural em 

número de meses idêntico à carência do benefício pleiteado.Defiro a 

produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 

15h30min.Fixo o prazo comum de 05 (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 03 (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 60 (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 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 52297 Nr: 399-41.2019.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Werik de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Carta Precatória, oriunda da 1a. Vara Criminal da Comarca de 

Vilhena/RO.

Determinado o cumprimento na forma deprecada (Ref. 4), o denunciado foi 

intimado da proposta de suspensão do processo, tendo manifestado sua 

aceitação (Ref. 20).

DISPOSITIVO

Posto isso, porque pendente de realização de audiência para fixar as 

condições, DESIGNO para o dia 4 de MAIO de 2020, às 14h15min.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comunique-se ao Juízo Deprecante a presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 2414-17.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO PILAR ALMEIDA DAS GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se de Pedido de Auxílio Maternidade de Trabalhadora Rural 

formulado por MARIA DO PILAR ALMEIDA DAS GRAÇAS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Recebida a inicial (Ref. 4), intimada a autarquia (Ref. 9), esta apresentou 

a contestação (Ref. 10), tempestivamente (Ref. 12).

Por fim, a parte requerente impugnou à contestação (Ref. 16).

Pois bem.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 15 de ABRIL de 

2020, às 16h20min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 
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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 03 (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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48933 Nr: 1370-60.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODA PROVA PERICIALNOMEIO 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.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).Agendada a perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local. Deverá a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros dados que 

repute necessários ao esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do 

laudo.Outrossim, 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?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35385 Nr: 301-95.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESTITUO o médico outrora nomeado (Ref. 80), e 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.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).Agendada a 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local. Deverá a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros dados que repute necessários ao 

esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo.DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIANesse mesmo ato, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 5 de MAIO de 2020, às 15h40min.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 46373 Nr: 2221-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDdS, Itamar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESTITUO o perito nomeado outrora e 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 perícia, cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local. Deverá a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros dados que 

repute necessários ao esclarecimento do(a) perito(a).Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo.Com a 

juntada do laudo acima referido, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias.DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIANesse mesmo ato, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de ABRIL de 2020, às 16h40min.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 13415 Nr: 420-32.2010.811.0047

 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: Silvani Xavier de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial 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 que a autarquia requerida às fls. 200 v° dos autos, 

informou que não se opõe aos cálculos apresentados, IMPULSIONO os 

presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerente, através de seus advogado, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 23 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000087-48.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP (EXECUTADO)

DIELSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000087-48.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: D 

A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP, DIELSON ALVES DE SOUZA 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI NOROESTE MT em face de 

D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS EPP e DIELSON ALVES DE SOUZA. 

Partes qualificadas no feito. Instada a manifestar, a parte exequente, no ID 

20892365, pugna pela penhora online de valores, via sistema BACENJUD. 

Pois bem. Defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome 

de D A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS EPP, CNPJ n. 00.990.989/0001-28 

(ID 18360479), e de DIELSON ALVES DE SOUZA, CPF n. 522.692.991-91 

(ID 18360479), no valor de R$ 221.198,79 (duzentos e vinte e um mil, 

cento e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) (ID 18360479 – 

pág. 3). Com a juntada aos autos do recibo de 

protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru – MT, 21 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39611 Nr: 2788-64.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DE INSANIDADE MENTAL 

DESIGNADA NA RÉ MAGNA ANDRADE SILVA, para o dia 30/01/2019, a 

partir das 08h30min. da manhã (por ordem de chegada) a ser realizada na 

gerência de Criminalística de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana 

de Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua 

Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim 

Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base 

Comunitária de Segurança do bairro). 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31658 Nr: 994-42.2016.811.0048

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIM & RUBIM LTDA/ME - (F.A MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO) -

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 129, assim, designo os dias 

18/03/2020 (1º Convocação) e 25/03/2020 (2º Convocação) para a 

realização da Assembleia Geral de Credores.

2. Ademais, intimem-se as partes para tomarem as devidas providências.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-88.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. G. (AUTOR(A))

MARIA DO ROSARIO FERREIRA (AUTOR(A))

E. E. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000544-88.2019.8.11.0109 
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Requerente: E. E. F. G. e outros (2) Requerente: Estado de Mato Grosso 

Vistos. 1. Inicialmente, considerando a informação da parte autora de que 

a menor, Ester Emanuelly Ferreira Guimarães, realizou o procedimento 

cirúrgico pelo SUS (id n° 28234567) determino a intimação das empresas 

beneficiadas com a expedição de alvará judicial, para realização do 

procedimento cirúrgico na menor (Fundação de Saúde Comunitária de 

Sinop/MT, Clínica Neurológica do Norte de Mato Grosso S/S e Titaniun 

Comércio de Material Médico Hospitalar e Serviços - id n° 26714849) para 

que procedam a imediata devolução dos valores transferidos, por 

intermédio de guia judicial, a ser vinculada à Conta Única do Poder 

Judiciário do Estado de Mto Grosso - Prazo: 05 (cinco) dias. 2. Com a 

devolução integral dos valores, proceda à restituição do valor para o 

requerido, Estado de Mato Grosso, na seguinte conta: Titular: Fundo 

Estadual de Saúde; CNPJ: 03.507.415.0001/44; Unidade Orçamentária: 

21601; Conta Bancária: 1010100-04; Agência: 3434-2 Banco do Brasil S/S 

(Ofício Circular 45/2019-DAP). 3. Defiro o pedido constante ao id n° 

28234567. Intime-se o Hospital Regional de Sorriso e o Estado de Mato 

Grosso para que, em 24 (vinte) horas, promova o atendimento da menor 

Ester Emanuelly Ferreira Guimarães, promovendo o necessário para 

restabelecimento de sua saúde, em atendimento a liminar já deferida nos 

autos. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 24 de janeiro 

de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-88.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. G. (AUTOR(A))

MARIA DO ROSARIO FERREIRA (AUTOR(A))

E. E. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000544-88.2019.8.11.0109 

Requerente: E. E. F. G. e outros (2) Requerente: Estado de Mato Grosso 

Vistos. 1. Inicialmente, considerando a informação da parte autora de que 

a menor, Ester Emanuelly Ferreira Guimarães, realizou o procedimento 

cirúrgico pelo SUS (id n° 28234567) determino a intimação das empresas 

beneficiadas com a expedição de alvará judicial, para realização do 

procedimento cirúrgico na menor (Fundação de Saúde Comunitária de 

Sinop/MT, Clínica Neurológica do Norte de Mato Grosso S/S e Titaniun 

Comércio de Material Médico Hospitalar e Serviços - id n° 26714849) para 

que procedam a imediata devolução dos valores transferidos, por 

intermédio de guia judicial, a ser vinculada à Conta Única do Poder 

Judiciário do Estado de Mto Grosso - Prazo: 05 (cinco) dias. 2. Com a 

devolução integral dos valores, proceda à restituição do valor para o 

requerido, Estado de Mato Grosso, na seguinte conta: Titular: Fundo 

Estadual de Saúde; CNPJ: 03.507.415.0001/44; Unidade Orçamentária: 

21601; Conta Bancária: 1010100-04; Agência: 3434-2 Banco do Brasil S/S 

(Ofício Circular 45/2019-DAP). 3. Defiro o pedido constante ao id n° 

28234567. Intime-se o Hospital Regional de Sorriso e o Estado de Mato 

Grosso para que, em 24 (vinte) horas, promova o atendimento da menor 

Ester Emanuelly Ferreira Guimarães, promovendo o necessário para 

restabelecimento de sua saúde, em atendimento a liminar já deferida nos 

autos. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 24 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: 8010047-87.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ANTONIO GARCIA (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 MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010047-87.2014.8.11.0109. REQUERENTE: MICHELE BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANTONIO GARCIA, BANCO BRADESCO Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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. 

Inicialmente, verifica-se que o requerente manifesta pela desistência da 

ação em desfavor no reclamado Sr. Antônio Garcia. Neste sentido, 

segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito em desfavor do Sr. Antônio Garcia. REVELIA Nota-se 

que a reclamada foi regularmente citada, deixando de comparecer à 

audiência de conciliação e de apresentar contestação no prazo legal, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. No caso, a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrada em especial por meio documentos que, pela revelia 

decretada se tornaram incontroversos. Por tais motivos, entendo pela 

procedência do pedido, para condenar a reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 732,54 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescido de juros e correção monetária. A conduta da Reclamada 

consiste na falha na prestação de serviços, situação pela qual imputou 

furto ao cheque emitido, sem ao menos colacionar provas da alegação, 

mais precisamente quanto ao Boletim de Ocorrência. Infere-se nos autos 

que o direito da personalidade da Reclamante foi atingido, sobretudo 

porque a devolução do cheque pelo motivo de furto lhe causou exposição 

desnecessária, impondo-se reconhecer os efeitos danosos da frustração 

decorrentes do inadimplemento, caracterizando, pois, dano moral. No mais, 

constato a negligência da ré quando deixaram de cumprir o ajuste 

contratual, restando caracterizada sua culpa, embora dispensada para 

gerar o dever de indenizar. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 
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égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que ?... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.?, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, opino pela 

DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à parte autora a importância 

de R$ 732,54 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), 

devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC 

desde a propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação válida, bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) de indenização a título de danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora no importe de 

1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados da data 

desta sentença, a teor do que dispõe o 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). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus efeitos 

jurídicos e legais, por força do artigo 40 da Lei. 9.9099/1995. De Cláudia 

para Marcelândia, 21 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR GENEROSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM AFINOVICZ (REQUERIDO)

ANELIOMAR TEODORO MENDES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de março de 2020 às 

14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-34.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de março de 2020 às 

14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que intimo para audiência no JUIZADO DESIGNADA PARA 

30/03/2020 13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

MARCELÂNDIA.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000024-88.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBILLIS MOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000024-88.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REU: NOBILLIS MOVEIS LTDA - ME 

Vistos. Compulsando a inicial, verifico que não foi recolhidas as custas e 

taxas processuais, razão porque DETERMINO a intimação da parte 

requerente para efetuar o pagamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001041-96.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA BOIAN (INVENTARIANTE)

GENI RIBEIRO BOIAN (REQUERENTE)

ANA VITORIA DA CRUZ VEZENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI ALEX DA SILVA OAB - MT27406/O (ADVOGADO(A))

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE RIBEIRO BOIAN (INVENTARIADO)

NEDIO VEZENTIN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1001041-96.2019.8.11.0111. 

INVENTARIANTE: EDILMA BOIAN REQUERENTE: GENI RIBEIRO BOIAN, 

ANA VITORIA DA CRUZ VEZENTIN INVENTARIADO: NEDIO VEZENTIN, 

DILCE RIBEIRO BOIAN Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pela 

interessada ANA VITÓRIA DA CRUZ VEZETIN eis que os autos tramitam 

de forma escorreita, seguindo o rito legal do inventário. INTIME-SE a parte 

nomeada como inventariante para, após firmado o compromisso legal, 

apresente as primeiras declarações. No mais, cumpra-se integralmente a 

decisão pretérita. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000766-50.2019.8.11.0111 Autor: MARIA ELISIA DE MEDEIROS Réu: 

EDSON DA ROSA INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através 

de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte requerida/executada, 

devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Matupá/MT, 24 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.
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Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000766-50.2019.8.11.0111 Autor: MARIA ELISIA DE MEDEIROS Réu: 

EDSON DA ROSA INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através 

de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte requerida/executada, 

devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Matupá/MT, 24 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 3494-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE DA 

SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, JOSE PERIN DE SOUZA NETO - OAB:24302/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para:1.CONDENAR os réus GEAN PEREIRA DA SILVA 

e ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, qualificados nos autos, nas penas 

do art. 157, § 2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 

01);2.ABSOLVER os réus GEAN PEREIRA DA SILVA e ALEXANDRE DA 

SILVA FERNANDES, já qualificados nos autos, do crime previsto no art. 

157, § 2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 02), nos 

termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81564 Nr: 800-42.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stolarski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

IMPORCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de IMPRONUNCIAR o acusado 

ADRIANO STOLARSKI, já qualificado nos autos, da imputação que lhe é 

feita na exordial acusatória, nos termos do artigo 414 do Código de 

Processo Penal, em face da inexistência de indícios suficientes de autoria, 

nada impedindo que, surgidas novas provas, reabra-se a 

investigação.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de ADRIANO 

STOLARSKI, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver 

que permanecer preso.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor de 

Giovanne Gomes Araújo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Com o trânsito em julgado, procedam-se às 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.Matupá/MT, 23 de 

janeiro de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição 

legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-27.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESTO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

MATUPÁ/MT PROCESSO Nº: 8010005-27.2017.8.11.0111 REQUERENTE: 

DILCE SAUER REQUERIDO: ANESTO BORGES CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do advogado da parte 

Autora, para manifestar o que de direito, no prazo de cinco (05) dias (art. 

1.035 da CNGC). Matupá/MT, 24 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000012-74.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDO MAGNO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEFENDI SCOPEL OAB - MT23284/O (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 MATUPÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de solicitar ao patrono da 

parte requerente para que retire o sigilo da inicial e dos demais 

documentos, tendo em vista não se tratar de nenhuma das hipóteses 

legais previstas para a inclusão de sigiloso, caso contrário, a parte 

requerida não terá acesso. MATUPÁ, 24 de janeiro de 2020. MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 - TELEFONE: (66) 35951752

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-02.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI HOLANDA DE AMORIM CAMPANHOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE JAROSESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 8010039-02.2017.8.11.0111 POLO ATIVO:IVANI HOLANDA 

DE AMORIM CAMPANHOLI POLO PASSIVO: JAIR JOSE JAROSESKI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, POLO PASSIVO: JAIR JOSE 

JAROSESKI acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/03/2020 Hora: 13:00, no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000. CUIABÁ, 24 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Marcia Marçal de Mendonça Monteiro – 

Técnico (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: 1000311-22.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TIAGO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/ré, acerca da designação 

de audiência de conciliação para o dia 20/03/2019, às 15h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora/ré na referida 

oralidade.

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

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

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: 
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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

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 7/2020-DF

A EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MM. JUIZ DIEGO HARTMANN E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.;

 RESOLVE:

NOMEAR VICTOR PADUA MONTEIRO MENDANHA E SILVA, matrícula n. 

41903, portador do RG 6189304 e CPF n. 043.587.341-54, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete do Juiz - 

Comarca de Nobres, , com efeito a partir da data da Assinatura do Termo 

de Posse e Entrada em Exercício, que deverá ser editado e assinado após 

a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nobres, 23 de janeiro de 20 20

 Diego Hartmann

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 assinado eletronicamente

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75066 Nr: 3029-58.2018.811.0030

 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: Clerêncio Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo 

com base no artigo 487, inciso I, do NCPC. Custas e honorários no valor de 

10% pelo autor, estando a cobrança suspensa em razão da concessão 

da gratuidade judicial (ref. 10). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Nobres/MT, ____/____/2019. DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83014 Nr: 2549-46.2019.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdOX, VJX

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cláudio Ferreira de Sousa 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de homologação de transação extrajudicial.

Manifestação favorável do MPE à ref. 9.

É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual decreto o divórcio de Vanderlei José 

Xavariz e Juscelina Maria de Oliveira Xavariz, e julgo o processo extinto, 

na forma do art. 487, III, b, do CPC.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil do 2º Oficio da Comarca de 

Nobres/MT para que proceda com a alteração do nome da autora, que 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Juscelina Maria de Oliveira.

Expeça-se termo de guarda definitiva dos menores em favor da 

requerente Juscelina Maria de Oliveira.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Sem custas e taxas judiciarias.

 Certificado o trânsito em julgado e após o cumprimento de todas as 

determinações, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 5-56.2017.811.0030

 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: Elizângela Bini de Almeida Real da Silva, Antonio Real da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. 

Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde, Olavo José da Silva, Marcela 

Bernardina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I - DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Atente-se o gestor para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença, bem como 

altere-se o polo ativo para Silvério Soares de Moraes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61292 Nr: 71-36.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdBSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 SENTENÇA
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Vistos etc.

 O autor manifestou, à ref. 81, não ter intesse no prosseguimento do feito.

À ref. 87, o Ministério Público manifestou pela extinção do feito sem 

resoução de mérito.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte da parte autora impõe a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, 

o consentimento do requerido, já que não houve interesse da parte 

requerente.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII , do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63773 Nr: 1333-21.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wasley Clari Aparecido de Pinho, João Carlos 

Vicente Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio José Ferreira - 

OAB:MT - 3.574

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o executado para apresentar impugnação à contestação da 

exceção de pré executividade, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 2142-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFC Ind. E Com. de Pré-Moldados Ltda -ME, 

Lucas Rech Cadamuro, Joseni Adelaide Cadamuro Hinz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O, Thyago Aparecido Houklef Ribeiro - OAB:MT 21880

 DESPACHO

Vistos etc.

Dê-se vista ao Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento à execução, sob pena de arquivamento.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 4009-73.2016.811.0030

 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: Daliete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de 

Roeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora auxílio-doença pelo 

período de 15 (quinze) meses, desde a data da cessação do benefício, 

30.08.2016 (fls. 70 – PDF), devendo incidir sobre os valores: a)a partir de 

30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei 

nº 9.494/97 com a atualização monetária pela TR e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança;b)a partir de 

25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), juros monetários pelos 

índices da caderneta de poupança.Concedo TUTELA ANTECIPADA para 

determinar a implementação do auxílio doença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo 

com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Publique-se. Registre-se. Intimem-seApós o 

trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 611-84.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Guilherme José Costa 

de Souza, Gustavo da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Nadja Barros Martins 

- OAB:MT - 21.491/O, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13025/MT, Sergio Mitsuo Tamura - OAB:17150/O, Vânia dos 

Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a Parte Ré, acerca da certidão negativa do oficial 

de Justiça, Ref. 335.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 1890-13.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Batista do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CAPISTRANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 À ref. 36, despacho determinando a intimação da exequente para 

manifestar acerca dos documentos de refs. 33/34.

 Certidão de inércia à ref. 40.

À ref. 42 foi determinada a intimação pessoal.

Certidão negativa de intimação à ref. 46.

É relatório. Decido.

 De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil é dever das partes 

manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se 

válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, 

ainda que frustradas.

 Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma vez que a 

exequente mudou de endereço e não atualizou esse nos autos.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

 Sem custas e taxa judiciária, haja vista que foi concedida à exequente a 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49856 Nr: 939-82.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial.Pugna o exequente pela penhora online.É o relatório. Decido. I 

– DA PENHORACompulsando os autos observo que não foi efetuada a 

citação do réu, bem como o exequente não comprovou o esgotamento dos 

meios de localização do executado, razão pela qual indefiro o pedido de 

pesquisa junto ao sistema Bacenjud.Não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens 

e rendimentos em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena 

de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo.Ademais, a presente ação tramita há mais de 01 (um) ano sem que 

haja localização dos executados ou de bens desses. Dessa forma, em 

consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo o endereço atualizado do 

executado (diferente dos constantes nos autos) ou bens passiveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas. Destaco novamente que 

o mero pedido de vistas ou requerimento de suspensão do processo não 

tem a aptidão de demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 

580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os 

autos conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo 

manifestação do exequente, no sentido de indicar endereço do executado, 

diferente dos descritos nos autos, proceda com a citação do executado 

em consonância com o item abaixo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 650-18.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Caribe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o requerimento retro.

Intimem-se as partes originárias nos moldes requeridos.

 Após, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 45947 Nr: 1580-07.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Bom Despacho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

I - DA FIXAÇÃO DOS HONORÁIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

A teor do que dispõe o art. 85, § 7º, do CPC, os honorários advocatícios 

na fase de cumprimento de sentença só serão devidos se a Fazenda 

Pública oferecer impugnação, o que não ocorreu no presente feito.

Isto posto, indefiro o pedido de fixação de honorários.

II - DA EXTINÇÃO DO FEITO

Cumprida a tutela jurisdicional e alcançada sua finalidade, conforme alvará 

expedido à ref. 31, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 

924, II, do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias, haja vista sua inaplicabilidade a Fazenda 

Pública.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 1114-76.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilia de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que a executada foi citada por edital e nada se manifestou 

(ref. 49), nomeio como curador especial a Defensoria Pública, que deverá 

se manifestar no prazo 10 (dez) dias.

Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50255 Nr: 1115-61.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gersina Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que a executada foi citada por edital e nada se manifestou 

(ref. 46), nomeio como curador especial a Defensoria Pública, que deverá 

se manifestar no prazo 10 (dez) dias.

Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

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 : 

1000262-90.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Intimem-se as partes para comparecimento 

em audiência de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, 

a ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do 

Juízo. Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC). Por fim, intime-se o representante 

do MP para comparecimento em audiência. Cumpra-se servindo a presente 
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dec isão  como (mandado/no t i f i cação/o f íc io /car ta /p reca tó r ia ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 23 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NORTELANDIA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

VALMOR ROVARIS NOVELLI (AUTOR(A))

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 : 

1000181-44.2019.8.11.0031 AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE 

NORTELANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em razão da 

manifestação ministerial de ID 22281049, postergo a análise do pedido 

liminar. Ato contínuo, DETERMINO a citação da Prefeitura de Nortelândia e 

do Estado de Mato Grosso, para apresentação de Contestação no prazo 

legal. Em seguida, DETERMINO a intimação do MP para apresentação de 

impugnação à Contestação no prazo legal. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 

23 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000052-05.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAILTON APARECIDO ACACIO (REQUERIDO)

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 : 

1000052-05.2020.8.11.0031 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: HAILTON APARECIDO ACACIO Vistos etc. DETERMINO que 

seja realizada a intimação da parte autora, para comprovar nos autos, o 

devido recolhimento das taxas e custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se. Após, retornem os autos conclusos ao 

gabinete para ulteriores deliberações. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 23 

de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000439-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO NETO (REU)

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 : 

1000439-54.2019.8.11.0031 AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA REU: ALVARO PINTO NETO Vistos etc. Recebo a 

ação para processamento. A inicial foi instruída por prova escrita do 

débito sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente, consoante dispõe o art. 700 do NCPC. Posto isso, CITE-SE o 

réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida acrescida de 

juros e correção monetária, bem como, pague os honorários advocatícios 

de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, no mesmo prazo, oponha 

embargos (art. 702 do CPC). Advirta-se o réu de que o cumprimento da 

obrigação no prazo o isentará de custas (art. 701, §1º do CPC). Caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do 

CPC). SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO. NORTELÂNDIA/MT, 24 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48724 Nr: 1225-18.2019.811.0031

 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:23144/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 27 (vinte e sete) de fevereiro 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 Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49131 Nr: 1395-87.2019.811.0031

 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: MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o exaurimento do objeto, DETERMINO o arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34062 Nr: 1229-31.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWIDCPL, VFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, WALCEMIR CARLOS DA SILVA - OAB:14151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074-MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077, 

Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270 MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida por meio de seu advogado Audiência de 

conciliação designada para o dia 13/02/2020, às 08h:00.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-69.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

IZINAIDE CORREIA DE MORAES (REQUERENTE)

ADELAIDE NUNES DA SILVA (ESPÓLIO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000438-69.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: IZINAIDE CORREIA DE MORAES ESPÓLIO: ADELAIDE 

NUNES DA SILVA Vistos etc. As partes estabeleceram acordo e 

requereram a homologação do mesmo. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015. Sem condenação em custas judiciais e honorários 

advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em 

julgado desde já. Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 

NORTELÂNDIA, 24 de janeiro de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-87.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-87.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:RAFAEL 

NASCIMENTO RIBEIRO 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 de Nortelândia 

Data: 10/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 24 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: 1000141-96.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-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 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000141-96.2018.8.11.0031 Valor da causa: R$ 10.315,93 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JHONATHAN RODRIGUES DA SILVA Endereço: Rua Amazonas, 

S/N, Centro, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): JHONATHAN RODRIGUES DA SILVA 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, 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: 

Conciliação de Nortelândia Data: 05/11/2019 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 30 de setembro de 2019. (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: 1000214-68.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRO PIOVEZAN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA (REQUERIDO)

UBALDO REUBLIS RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

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 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. 

1000214-68.2018.8.11.0031 Valor da causa: R$ 4.358,03 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Benfeitorias, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALIANDRO PIOVEZAN GOMES Endereço: Avenida DIAMANTINO, 

2271, JOAQUIM DA SILVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UBALDO REUBLIS RODRIGUES PEREIRA Endereço: Rua 

Agroceres, 25, Tapirapuã, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 Nome: 

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA Endereço: Rua Manoel Francisco 

Pereira, 135, Cohab, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 
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artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. NORTELÂNDIA, 24 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA (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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000233-40.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ALINE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Boa Esperança, sn, casa, Bandeirantes, 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 Senhor(a): ALINE 

APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 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, 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: Conciliação de 

Nortelândia Data: 10/09/2019 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 7 de agosto de 2019. (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: 8010034-94.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DURAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-94.2015.8.11.0031 REQUERENTE: FERNANDES DURAES DA 

SILVA REQUERIDO: GUEDES & CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido 

de ID 27481799, para que o exequente informe bens passíveis de 

penhora, para quitação integral da dívida, no prazo de 30 dias. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-94.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DURAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-94.2015.8.11.0031 REQUERENTE: FERNANDES DURAES DA 

SILVA REQUERIDO: GUEDES & CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido 

de ID 27481799, para que o exequente informe bens passíveis de 

penhora, para quitação integral da dívida, no prazo de 30 dias. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-58.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO SOARES DE SOUSA (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 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000193-58.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 10.151,98 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDUARDO SOARES 

DE SOUSA Endereço: rua seis, 54, santo antonio, 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 Senhor(a): EDUARDO 

SOARES DE SOUSA 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, 

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 Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 05/08/2019 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NORTELÂNDIA, 19 de junho de 2019. 

(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: 1000241-17.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA PINOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000241-17.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 12.449,12 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO GARCIA PINOTE Endereço: Profª. Leonice Marques 

Santos, 275, Cohab Santo Antonio, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 

POLO PASSIVO: Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, 

SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA SÃO BENTO, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-120 Senhor(a): ANTONIO GARCIA PINOTE 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, 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: 

Conciliação de Nortelândia Data: 24/09/2019 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 8 de agosto de 2019. (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: 1000226-48.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))
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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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000226-48.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WILSON TAVARES DOS SANTOS Endereço: R P Lurdet martins, 

s/n, 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 Senhor(a): WILSON TAVARES DOS 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, 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: Conciliação de Nortelândia Data: 30/07/2019 

Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NORTELÂNDIA, 24 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49159 Nr: 13-25.2020.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana dos Santos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado, devendo:

 Intime-se/Requisite-se a ré ARIANA DOS SANTOS GALVÃO, para o 

comparecimento no Fórum Local, em audiência, que foi designada por este 

Juízo Deprecado, para a data de 19 de março de 2020 às 14h20min, na 

qual será realizado o interrogatório daquela.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, 

OAB-MT 23.144/O, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser 

intimado da aludida nomeação, para acompanhar a testemunha em 

audiência.

Intime-se ainda o Ministério Público.

II – Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 006/2020/DF completa, que estabelece a escala de plantão 

no mês de fevereiro de 2020 da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36118 Nr: 606-23.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, a inexatidão material da 

decisão anterior, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC.

Isto porque se a atuação de ofício ao magistrado é possível até mesmo 

quando se trata de prolação de sentença, na forma do art. 494, inciso I, do 

NCPC, quanto mais em caso de despachos/decisões de menor grau 

decisório, como se vê aqui.

É que o apontado despacho de fl. 94 restou omisso no que tange o 

direcionamento da revogação da decisão.

Assim, retifica-se o despacho prolatado para fazer constar onde se lê:

“Diante da decisão prolatada nos autos de nº 1402-33.2018.811.0090 - 

Código: 61845, REVOGO a decisão que reconheceu o comparecimento 

espontâneo da parte executada e os demais atos subsequentes 

decorrentes desta”.

Leia-se:

“Diante da decisão prolatada nos autos de nº 1402-33.2018.811.0090 - 

Código: 61845, REVOGO a decisão que reconheceu o comparecimento 

espontâneo da parte executada ROBERTO CALZOLARI e os demais atos 

subsequentes decorrentes desta, somente em relação à ela”.

Intime-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-94.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VILELA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010061-94.2015.8.11.0090. REQUERENTE: VALDECIR LOURENCO DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: ADRIANA VILELA DA SILVA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS proposta por VALDECIR LOURENÇO DA SILVA ROCHA em 

desfavor de ADRIANA VILELA DA SILVA. Os pedidos formulados pela 

parte autora merecem parcial acolhimento. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir 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 300 e 302 do referido estatuto 

processual, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No particular, sustenta que é servidor municipal e exerce o cargo de 

motorista no Conselho da Criança e do Adolescente, e no dia 15/04/2015 a 

requerida protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público o acusando 

de ato de improbidade administrativa, quando teria saído para resolver 

assuntos particulares com o carro oficial, deixando o órgão 

desguarnecido. Contudo, conseguiu comprovar junto ao Ministério Público 

que no dia informado estava de folga regular e que nos demais dias 

informados estava realizando serviços para o órgão, razão pela qual o 

parquet não instaurou a investigação arquivando a denúncia. Daí requer 

indenização por dano moral, face ao constrangimento e transtorno 

ocasionados em face da denúncia ilegítima formulada para parte autora. A 

demandada, em defesa nega as acusações. Então, sopesando-se as 

assertivas dos requerentes, aliadas à decisão do Ministério público acerca 

da denúncia, reputam-se como verdadeiras as alegações do autor, com 

espeque nos declinados dispositivos legais. Demonstrada a conduta, o 

dano e o nexo causal pelas reclamantes, emerge, assim, o dever de 

reparação pelo ilícito praticado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. 

Observa-se que as acusação foram perpetradas sem qualquer 

fundamento legal, ao que, a requerida mesmo no exercício da cidadania e 

controle da administração pública, o que se espera de todo cidadão, 

deveria ter diligenciado junto ao órgão em que o autor estaria vinculado 

para se informar das razões pelas quais o mesmo não havia comparecido 

ao trabalho, a fim de evitar erros e constrangimentos na esfera moral. 

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No respeitante, precedentes desta Corte de 

Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO (FURTO) EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – ACUSAÇÃO 

INFUNDADA – PEDIDO À MENOR, DESACOMPANHADA DOS 

RESPONSÁVEIS, PARA QUE LEVANTE A BLUSA POR DESCONFIANÇA DE 

FURTO – CONSTRANGIMENTO E OFENSA À DIGNIDADE – DANO MORAL 

IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE 

ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O 

estabelecimento comercial tem o dever de zelar pela segurança de seus 

frequentadores, devendo também manter serviço de vigilância para coibir 

prática de furto. Contudo, a imputação de delito sem a devida prova, por 

um de seus prepostos, acarreta danos à imagem do acusado, 

indenizáveis a título de danos morais. A reparação por danos morais deve 

ser suficiente para diminuir a angústia experimentada pelo lesado, bem 

como para reprimir que o causador do dano volte a praticar atos 

atentatórios à moral de outrem, devendo guardar estrita proporcionalidade 

com a ofensa, sem dar motivo ao enriquecimento sem causa do apelante.” 

(Ap 35773/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014); “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA (...) OFENSAS IRROGADAS POR 

ADVOGADO EM PEÇA CONTESTATÓRIA DE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ACUSAÇÕES INFUNDADAS E LINGUAGEM DESRESPEITOSA 

– CONSTATAÇÃO – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMUNIDADE PROFISSIONAL 

DO ADVOGADO (ART. 133 DA CF E ART. 7º, §2º DA LEI Nº 8.906/94) – 

PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA – DANOS MORAIS DEVIDOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA Nº 54 

DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA Nº 362 DO STJ) (...) Se há 

comprovação no sentido de que a parte requerida provocou ofensas 

infundadas ao autor em razão de palavras e expressões utilizadas 

indevidamente quando do oferecimento de contestação em Juízo, nos 

termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabível a reparação por danos 

morais. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, não há razão para redução ou majoração. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do 

STJ). (...) (Ap 108110/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 

07/05/2015)” (Ap 168541/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim 

de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-94.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VILELA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010061-94.2015.8.11.0090. REQUERENTE: VALDECIR LOURENCO DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: ADRIANA VILELA DA SILVA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por VALDECIR LOURENÇO DA SILVA ROCHA em 

desfavor de ADRIANA VILELA DA SILVA. Os pedidos formulados pela 

parte autora merecem parcial acolhimento. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir 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 300 e 302 do referido estatuto 

processual, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No particular, sustenta que é servidor municipal e exerce o cargo de 

motorista no Conselho da Criança e do Adolescente, e no dia 15/04/2015 a 

requerida protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público o acusando 

de ato de improbidade administrativa, quando teria saído para resolver 

assuntos particulares com o carro oficial, deixando o órgão 

desguarnecido. Contudo, conseguiu comprovar junto ao Ministério Público 

que no dia informado estava de folga regular e que nos demais dias 
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informados estava realizando serviços para o órgão, razão pela qual o 

parquet não instaurou a investigação arquivando a denúncia. Daí requer 

indenização por dano moral, face ao constrangimento e transtorno 

ocasionados em face da denúncia ilegítima formulada para parte autora. A 

demandada, em defesa nega as acusações. Então, sopesando-se as 

assertivas dos requerentes, aliadas à decisão do Ministério público acerca 

da denúncia, reputam-se como verdadeiras as alegações do autor, com 

espeque nos declinados dispositivos legais. Demonstrada a conduta, o 

dano e o nexo causal pelas reclamantes, emerge, assim, o dever de 

reparação pelo ilícito praticado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. 

Observa-se que as acusação foram perpetradas sem qualquer 

fundamento legal, ao que, a requerida mesmo no exercício da cidadania e 

controle da administração pública, o que se espera de todo cidadão, 

deveria ter diligenciado junto ao órgão em que o autor estaria vinculado 

para se informar das razões pelas quais o mesmo não havia comparecido 

ao trabalho, a fim de evitar erros e constrangimentos na esfera moral. 

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No respeitante, precedentes desta Corte de 

Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO (FURTO) EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – ACUSAÇÃO 

INFUNDADA – PEDIDO À MENOR, DESACOMPANHADA DOS 

RESPONSÁVEIS, PARA QUE LEVANTE A BLUSA POR DESCONFIANÇA DE 

FURTO – CONSTRANGIMENTO E OFENSA À DIGNIDADE – DANO MORAL 

IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE 

ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O 

estabelecimento comercial tem o dever de zelar pela segurança de seus 

frequentadores, devendo também manter serviço de vigilância para coibir 

prática de furto. Contudo, a imputação de delito sem a devida prova, por 

um de seus prepostos, acarreta danos à imagem do acusado, 

indenizáveis a título de danos morais. A reparação por danos morais deve 

ser suficiente para diminuir a angústia experimentada pelo lesado, bem 

como para reprimir que o causador do dano volte a praticar atos 

atentatórios à moral de outrem, devendo guardar estrita proporcionalidade 

com a ofensa, sem dar motivo ao enriquecimento sem causa do apelante.” 

(Ap 35773/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014); “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA (...) OFENSAS IRROGADAS POR 

ADVOGADO EM PEÇA CONTESTATÓRIA DE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ACUSAÇÕES INFUNDADAS E LINGUAGEM DESRESPEITOSA 

– CONSTATAÇÃO – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMUNIDADE PROFISSIONAL 

DO ADVOGADO (ART. 133 DA CF E ART. 7º, §2º DA LEI Nº 8.906/94) – 

PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA – DANOS MORAIS DEVIDOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA Nº 54 

DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA Nº 362 DO STJ) (...) Se há 

comprovação no sentido de que a parte requerida provocou ofensas 

infundadas ao autor em razão de palavras e expressões utilizadas 

indevidamente quando do oferecimento de contestação em Juízo, nos 

termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabível a reparação por danos 

morais. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, não há razão para redução ou majoração. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do 

STJ). (...) (Ap 108110/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 

07/05/2015)” (Ap 168541/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim 

de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66244 Nr: 1874-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERNESTO GARCIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ZANETTI PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66245 Nr: 1875-82.2019.811.0090

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERNESTO GARCIA MACHADO, JOANA LÁZARA 

GARCIA MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ZANETTI PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52027 Nr: 973-37.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

 DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que a dívida executada no presente feito se 

encontra devidamente adimplida.

 Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de forma inequívoca, o 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, haja vista que os 

valores bloqueados bastam para quitar toda a dívida, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.
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 Se necessário, OFICIE-SE à Coordenadoria de Recursos Financeiros para 

que vincule os depósitos ao presente processo.

 Após, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores, como requerido 

pela parte exequente.

 DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência - art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

 Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

 P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000157-30.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTON FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

DEBORA MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para ciência do 

parcelamento das custas e para que proceda ao recolhimento da 1ª 

parcela, cuja data de vencimento está programada para 03/02/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-11.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BERNARDO PAULINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Nova Monte Verde (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Prestado o compromisso deverá o inventariante, 

dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, fazer as primeiras declarações (...) 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.: 61290 Nr: 1123-54.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerber Industria e Comércio de Madeiras Ltda. 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 24141-A

 Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade.Deixo 

de condenar o excipiente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários de sucumbência em virtude de não haver extinção da 

execução.Não havendo irresignação recursal, o exequente deverá ter 

vista dos autos para seguimento do feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de 30 dias, devendo informar o endereço dos executados não 

citados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 31 de outubro de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70479 Nr: 824-38.2016.811.0091

 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 Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE ALBERTO LOPES 01316896145, 

Geovane Alberto Lopes, Edson da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70479 – Autos n. 824-38.2016.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução de Títulos Extrajudicial ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICRED UNIVALES, em face de GEOVANE 

ALBERTO LOPES 01316896145 E EDSON DA SILVA MIRANDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Á fl. 65, a exequente informou a quitação do débito.

 É o relatório. Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

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.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 1071-92.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anselmo Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 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: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Código 41332 - Autos n. 1071-92.2011.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se o exequente pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, 

devendo regularizar o polo passivo, com consequente habilitação dos 

herdeiros, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos à 

conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75715 Nr: 151-74.2018.811.0091

 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
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 14 de setembro de 2018 às 18h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75715 Nr: 151-74.2018.811.0091

 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): Gilmar Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 75715 - Autos n. 151-74.2018.811.0091(...).4 - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.A audiência de instrução será eventualmente 

designada após a manifestação das partes quanto a produção de prova 

em audiência.Com efeito, face ao que agora se tem nos autos, faculto às 

partes que especifiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, indicando a necessidade e pertinência, sob 

pena de indeferimento.Por fim, considerando de se tratar de obrigação 

propter rem, à vista da resposta do Cartório de Registro de Imóveis (fls. 

59), diga o Ministério Público no prazo de 15 (quinze) dias, em qual 

matricula deverá ser averbada a existência da presente ação.Com a 

indicação, oficie-se com urgência para averbação.Dou o feito por 

saneado.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Nova Monte Verde/MT, 18 de 

novembro de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69367 Nr: 157-52.2016.811.0091

 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): Edilson Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:RS 48.104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do CPC.Ainda, intime-se o 

autor, ora exequente, para que, no prazo de 15 dias, apresente endereço 

atualizado do executado, uma vez que até o presente momento o 

executado não foi localizado no endereço declinado na inicial, bem como o 

valor atualizado do débito.Aportando aos autos, novo endereço do 

executado, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esse fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

dos artigos 829, § § 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC.O MANDADO DE 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 

02 vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte 

executada e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação 

e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 dias.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 1429-86.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M Diesel Caminhões e Ônibus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Z Targa Supermercado, Arlindo Zane Targa, 

Banco Volkswagen S/A, Arlindo Zane Targa, Man Latin América Indústria 

e Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT-12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:MT 11.331, Leonardo Sulzer Parada - OAB:11846-B, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138.688

 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

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81503 Nr: 960-30.2019.811.0091

 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: Antonio Seicentos, Aloísio de Miranda, Waldemar 

Dallago, Antonio Andrade Santos, Paulo Eduardo Miranda, Jose Aparecido 

da Silva, Jailson Antonio Bellaver, Eraldo Lisboa da Silva, Edson dos 

Santos Dallago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Miranda, Hilda Maria Martins 

Fernandes Evangelista, Ana Beatriz Fernandes Evangelista, Ernani 

Evangelista Junior, Denise Fernandes Evangelista, Lazara Evânia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Cleber Machado da Silva 

- OAB:24836/O, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte Autora 

(embargante), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 12.294,74 (doze 

mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), a 

que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 1358 e 

cálculo de fl. 1359. O valor deverá ser preenchido separadamente na 

emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: R$ 6.321,70 de 

Custas Judiciais e R$ 5.973,03 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 Remanescentes” 

(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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60585 Nr: 418-56.2012.811.0091

 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: Maria Belquis de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença e o retorno dos autos da 2ª instância, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 1527-03.2015.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vianna Bueno

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para manifestar-se 

sobre os cálculos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 93-23.2008.811.0091

 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: José Milton Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do requerido/apelado para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39919 Nr: 1651-59.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Aparecido de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:162283/MG

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.987,00 (hum mil, novicentos e oitenta sete 

reais), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 

291/298 e cálculo de fl. 411. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 1.540,92 de Custas Judiciais e R$ 446,08 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 488-10.2011.811.0091

 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: Elmar Dionísio Leising

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 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: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença e o retorno dos autos da 2ª instância, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1233-43.2018.811.0091

 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: Paulo Cesar Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Maria Francisco Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT 17.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para: Fl. 40 (...) Prestado o compromisso deverá o 

inventariante, dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, fazer as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, do CPC).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 80207 Nr: 213-80.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pessoa Queiroz, Wagner Santana 

Landgraf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Jairo Cézar da Silva - OAB:16249, Jayme 

Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:OAB/MT 3.735, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 “Vistos,Acolho a manifestação das partes quanto à oitiva da testemunha 

Sérgio Aparecido da Silva. Dispenso sua oitiva.Designo audiência em 

continuação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 17h, para oitiva das 

demais testemunhas.Indefiro o pedido formulado pela defesa de Nilson 

Queiroz quanto às testemunhas não localizadas às fls. 519. A não 

intimação das testemunhas é de conhecimento da defesa desde a 

audiência do dia 27 de setembro de 2019 (fls. 524/526). Na referida 

audiência a defesa quedou-se silente quanto ao não comparecimento, não 

formulando qualquer requerimento a respeito. Nada impede, todavia, que 

compareçam independentemente de intimação, trazidas pela parte. 

Mantenho o monitoramento eletrônico do acusado Nilson Queiroz(...) 

Quanto ao não descumprimento das medidas cautelares como fundamento 

para a retirada delas não serve de arrimo. Ora, é obrigação do acusado, e 

de seu interesse, cumprir rigorosamente as medidas cautelares diversas 

da prisão a fim de evitar sua substituição por mais gravosa. Por fim, 

entendo que não houve alteração da situação fático jurídica que ensejou a 

cautelar diversa da prisão, de sorte que a decisão deve ser 

mantida.Determino a condução coercitiva da testemunha Fernando 

Ferreira de Oliveira, pois, em que pese intimada (fls. 526), não 

compareceu à presente solenidade, nem justificou a ausência.Intime-se a 

testemunha Paulo César Souza Teotônio(...)Quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva de Wagner Landgraf, indefiro. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-54.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BRIGIDA SOARES LOPES VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

ANNY ISABELLY SOARES VASCONCELOS OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DECISÃO Processo nº. 

8010100-54.2016.8.11.0091 Vistos etc. Certificado o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Retifique-se o registro e a autuação, passando a 

constar o feito como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Não tendo o exequente patrono 

constituído nos autos, proceda a contadoria do juízo com a elaboração do 

referido cálculo. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências. 

Nova Monte Verde, 19 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-54.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BRIGIDA SOARES LOPES VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

ANNY ISABELLY SOARES VASCONCELOS OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC (...) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 695-56.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos da Silva, Zelmo da Silva Ribeiro, 

Paulo Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 Analisando os autos, verifica-se que o acusado Paulo Ferreira de Sousa 

se encontra sem defesa nos autos, tendo em vita que sua resposta à 

acusação foi apresentada pela defensoria pública.

 Assim, nomeio o(a) Dr.ª Kelly Lorraine Rodrigues de Souza – 26246/O, 

para apresentar memoriais em favor do referido réu, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Os honorários serão arbitrados ao final do processo, conforme a atuação 

do(a) causídico(a) e complexidade da causa.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 359-18.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeme Soares Rocha da Silva

 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 

359-18.2015.811.0106, Protocolo 73925, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71555 Nr: 870-84.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciane de Cassia Biscaro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

870-84.2013.811.0106, Protocolo 71555, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSTAQUE ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010586-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FRANCISCO 

OSTAQUE ROCHA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Tendo em vista a manifestação do advogado da parte autora em audiência 

de conciliação, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para autora justificar 

sua ausência na audiência, INTIME-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto
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Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60918 Nr: 98-57.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Moura Paz Vorisek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de execução proposta por Sonia Moura Paz Vorisek em face do 

Estado de Mato Grosso.

À fl. 194, a exequente apresentou pedido de sequestro, mediante penhora 

de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, para o fim de garantir o 

pagamento de RPV não pago no prazo de 60 (sessenta) dias.

 À fl. 198, fora certificado o transcurso de prazo para o pagamento.

 Pedido reiterado às fls. 199.

À fls. 202, fora determinado a intimação do executado, para providenciar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online, via 

bacenjud.

 À fl. 203, aportou-se petição do executado noticiando o adimplemento da 

obrigação.

 Às fls. 204/206, fora certificado a existência do deposito do valor de R$: 

33.496,42 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta 

e dois centavos), na conta única do TJMT.

À fl. 209, a exequente pugnou pela expedição dos alvarás em seu favor, 

bem como de seu patrono, apresentando valores discriminados e dados 

bancários.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

 Ante ao pagamento do valor exequendo através de RPV, JULGO EXTINTA 

a presente execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Expeça-se os respectivos alvarás na forma requerida à fls. 209.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 De Apiacás/MT para Paranaíta/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80149 Nr: 1250-67.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ROSA TEIXEIRA

 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, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decreto a revelia do INSS, uma vez que, devidamente citado, não 

apresentou contestação (fl.42), sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos 

decorrentes da revelia, em virtude de se tratar de direito indisponível.

Não havendo preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355), DECLARO O PROCESSO SANEADO.

 Fixo o ponto controvertido em prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).

DESIGNO audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020, às 

14h00min.

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001281-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DA CRUZ DA ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de 

readequação dos horários das audiências, redesigno a audiência de ID 

26769190, para o dia 19 de março de 2020, às 16h. Intimem-se as partes 

para comparecem a audiência. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 21 de janeiro 

de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001302-37.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO APOLINARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001302-37.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

LUZIA RIBEIRO APOLINARIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da petição e documentos acostados aos autos, 

e, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo a 

requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que informe e comprove a 

este Juízo o seu ENDEREÇO ATUALIZADO, (comprovante de endereço em 

nome da autora). Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001371-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE FRANCISCO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE PEREIRA DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Analisando os autos, verifico que não foi qualificado o 

polo ativo de forma correta, haja vista se tratar de partilha amigável onde 

todos os herdeiros deverão figurar no polo ativo, bem como, não foram 

juntadas procurações dos herdeiros para que o causídico possa 

representá-los em juízo. Ressalta-se que a cônjuge Graciane Ribeiro de 

Amorim não é parte legítima no feito, pois não é herdeira, portanto, 

desnecessário faz seu consentimento ou a sua figuração como parte no 

feito. Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os 

vícios apontados acima, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venha-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001326-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por ARACI PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se 

que a sentença do processo de conhecimento acostada aos autos, é 

ilíquida, pois reconheceu o direito da autora no que tange as diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, e determinou que o valor seja apurado em liquidação de 

sentença. Ademais, não há nos autos a certidão do trânsito em julgado do 

referido acordão que negou a apelação interposta no processo de 

conhecimento. Desta feita, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte requerente para no prazo 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, adequando os fundamentos e os pedidos da inicial, 

devendo interpor o pedido de liquidação da sentença, bem como junte a 

certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial sem o julgamento do mérito. Após, decorrido o prazo, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001205-37.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DEUSIMARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRANITA MARCILIA DE PAULA (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE PALHARINI GARCIA OAB - GO38160 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

JURANI MARTINS BORGES (TESTEMUNHA)

SIDNEI SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

JUCELINO PINHEIRO ROSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001205-37.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

ANTONIA DEUSIMARIA DOS SANTOS REQUERIDO: JOEL SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação dos 

horários das audiências, redesigno a audiência de ID 26786424, para o dia 

18 de março de 2020, às 15h30minutos. Intimem-se as testemunhas para 

comparecem a audiência. Comunique-se ao Juízo deprecante acerca da 

nova data da audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 20 de janeiro de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001333-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REU)

ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ (REU)

MARCELO SCALEZ (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Analisando os autos, verifico que não foi juntado o 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Desta feita, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, CONCEDO a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito 

sem resolução de mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venha-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001199-30.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001199-30.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OLGA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários 

das audiências, redesigno a audiência de ID 6884395, para o dia 01 de 

abril de 2020, às 14h. Intimem-se as partes para comparecem a audiência. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 21 de janeiro de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 1254-95.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Ximim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da ré pelo 

Sistema Infoseg, expeça-se novo o mandado de citação, no endereço 

anexo a este despacho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 76125 Nr: 848-74.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ADRIANO ALVES 

DOS REIS devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

art. 155, caput, do Código Penal.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.

Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e 

por apontar indícios de autoria, recebo a denúncia ofertada às fls. 01/03, 

nos termos em que fora posta em juízo, dando o acusado ADRIANO 

ALVES DOS REIS, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código 

Penal.

Determino a citação do acusado com para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de 

Justiça deverá consultar os acusados se dispõe de condições 

econômicas para constituir advogado para defendê-los, devendo constar 

na certidão a resposta obtida.

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional ou 

decorrido o prazo supra estabelecido, remetam-se os autos à SR. Gestora 

dessa Comarca para nomear advogado dativo para defesa do acusado.

Após, com a juntada das certidões de antecedentes criminais dos réus, 

conforme requerido pelo Ministério Público, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 81-71.1998.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:, Ulindinei Araújo Barbosa - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 219/223.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fulcro no artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Após, decorrido o prazo supra, abre-se vista ao representante judicial da 

Fazenda Pública Estadual para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina art. 40, 

§1º, da Lei 6.830/80.

Caso não haja manifestação do exequente, nos termos do artigo 40, §2º, 

da Lei 6.830/80, arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2472 Nr: 30-89.2000.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A.R. Carneiro Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 144/148.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fulcro no artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Após, decorrido o prazo supra, abre-se vista ao representante judicial da 

Fazenda Pública Estadual para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina art. 40, 

§1º, da Lei 6.830/80.

Caso não haja manifestação do exequente, nos termos do artigo 40, §2º, 

da Lei 6.830/80, arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 613 Nr: 100-14.1997.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ernesto Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Mista de Diamantino 

Ltda, Carlos Alberto Bedin, Marcos Ivan Perazza, Rogério Cocco Rubin, 

Mauro Harter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7.103-B, Cristiano Alencar Soares de Oliveira. - 

OAB:MT/13.809-A, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Gildo 

Capeleto - OAB:7288-A/MT, Igor Amadeu Cocco Rubin - OAB:, 

Luciano André Frizão - OAB:

 No caso dos autos, verifica-se que a citação ocorreu no endereço da 

executado constante do contrato de compra e venda de fls. 07, recebida 

por pessoas que declaram ao oficial que eram representantes da 

empresa, tudo certificado pelo Oficial de Justiça às fls. 123.Desta feita, 

rejeito o pedido de decretação de nulidade da citação formulado na 

exceção de pré-executividade, por consequência, indefiro os pleitos de 

litisconsórcio passivo necessário e prescrição, eis que se fundamentam 

pela ocorrência da nulidade da citação, ora rejeitada.Aguarde-se o 

cumprimento da carta precatória expedida às fls. 728/729.Após, intime-se 

a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10490 Nr: 29-94.2006.811.0022

 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): Ritiane Diomidio de Souza Vieira, Fabiano 

Ribeiro de Souza, Leonel Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847, Maria Núbia Paniago Pereira - OAB:5780-A, Stalyn 

Paniago Pereira - OAB:, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:MT/3402-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls.665, e, conforme 

termo de exibição e apreensão de fls.15, considerando que não foi 

comprovada nos autos a origem lícita dos referidos bens, declaro o 

perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 

n.º11.343/06.

 Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41149 Nr: 898-47.2012.811.0022

 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: Jose Carlos Gabriel, Marcos Luciano Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transfalleiro Transportes LTDA EPP, Marítima 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Faria Pinto 

- OAB:10.254/MT, Júlio Cesar Coelho Pallone - OAB:16.004/PR, 

Márcio Alexandre Malfatti - OAB:MT/16.943

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 583, haja vista que o recurso interposto ainda não 

foi julgado.

Ademais, informo que os novos pedidos de cumprimento de sentença 

deverão ser protocolados no PJE, conforme dispõe a Resolução TJ-MT/TP 

nº 03/2018 regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Aguarde-se a comunicação do julgamento do recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18924 Nr: 197-23.2011.811.0022

 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): Espólio de Gilvan Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Márcio Dias Cunha - 

OAB:5391

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 308.

Com fundamento no artigo 4º da Lei 12.961/2014, proceda-se à destruição 

da droga apreendida.

 Tendo em vista que os demais pertences do Réu não foram comprovados 

como sendo produto de crime, determino a intimação de seus herdeiros, 

no endereço do Réu constante nos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, compareçam em Juízo para levantamento dos objetos e 

valores apreendidos.

Desde já, caso não obtenha êxito na localização dos herdeiros, decreto o 

perdimento dos bens em favor da União, nos termos do artigo 122 do 

Código de Processo Penal.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12287 Nr: 306-76.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 248, haja vista que a citação por edital já foi 

realizada, conforme se vê em fls. 233.

Verifica-se nos autos que a exequente, Raysa Mariany Ricoldi Ramos, 

atingiu a maioridade, bem como, o feito foi convertido para o rito de 

penhora (fls. 202).

Intime-se a parte exequente, Raysa Mariany Ricoldi Ramos, pessoalmente, 

para regularizar a sua representação processual nos termos do artigo 5º 

do Código Civil, bem como, indicar bens para penhora em nome do 

executado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 198-71.2012.811.0022

 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): Eurico Gentil, Miguel Aristides de Azevedo, 

Agnaldo Batista Correa, Valdeir Vicente Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público fls. 396, cumpra-se conforme 

requerido, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6995 Nr: 1031-70.2004.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Antonio Gehlen, Arno Erne Jatzkovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:

 Vistos etc.

Determino que seja deprecado o interrogatório dos réus à comarca de 

Sinop, conforme endereços de fls. 310.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7097 Nr: 26-76.2005.811.0022

 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): Gilberto Ferreira Doroteu, Maria das Graças 

Costa Melo, José Antonio Ferreira Doroteu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 281/282, haja vista que a busca pelo referido 

sistema foi realizada recentemente.

Intime-se o executado José Antonio Ferreira Doroteu, pessoalmente, da 

indisponibilidade do ativo (fls. 261), 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 o transcurso do prazo, intime-se o exequente, para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Determino o desbloqueio dos valores penhorados em fls. 260/261, 

conforme decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6480 Nr: 682-67.2004.811.0022

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 646 de 777



 PARTE AUTORA: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito da impugnação 

à execução de fls. 312/323, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 797-73.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição e documentos de fls.152-160, intime-se a 

patrona da requerente para que junte aos autos os documentos pessoais 

e instrumentos procuratórios dos demais herdeiros do espólio de Ana 

Pereira dos Santos, bem como para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para deliberação acerca exceção de 

pré-executividade apresentada em fls.131-147.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6330 Nr: 632-41.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam apenas com relação 

as partes CRISLAINE CAROLINE DOS SANTOS BEZERRA, JÉSSICA 

LIESSA DOS SANTOS BEZERRA, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso II, do Código Processo Civil.Sem custas.Diante da não localização de 

bens em nome do devedor (fls. 213/223), determino a intimação da 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, 

III do CPC.Proceda-se a retificação do polo ativo, passando a constar 

como exequente apenas a VANESSA JAMARA DOS SANTOS 

BEZERRA.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4948 Nr: 809-39.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coutinho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Estado - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Diante das solicitações de fls. 338/339, esclareço que o valor de R$ 

75.030,00 (setenta e cinco mil e trinta reais), citada na fundamentação da 

decisão proferida às fls. 304/305, não se refere ao valor da execução, 

mas, sim, o valor da base de cálculo dos honorários advocatícios (valor da 

causa), conforme fixado na sentença.

Já com relação ao valor de R$ 345.091,69 (trezentos e quarenta e cinco 

mil e noventa e um e sessenta e nove centavos), citado no cálculo de fls. 

306, também não se refere ao valor da execução, mas, sim, o valor da 

causa atualizado, sendo este a base de cálculo para a incidência da 

porcentagem dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Assim, o valor da execução constante no cálculo de fls. 306 é R$ 

31.371,97 (trinta e um mil e trezentos e setenta e um centavos e noventa e 

sete centavos).

Por fim, com a publicação do provimento 11/2017-CM/TJMT, fora solicitado 

a realização de novo cálculo atualizado ao Departamento Auxiliar da 

Presidência.

Assim, oficie-se ao Departamento Auxiliar da Presidência encaminhando o 

presente despacho como resposta ao pedido de informações, enviando 

cópia do cálculo de fls. 334.

Após, aguarde-se o pagamento da requisição do precatório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64502 Nr: 2419-51.2017.811.0022

 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: Maria Aparecida Cezar Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Cezar de Souza, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A)DA PARTE AUTOR(A) para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 45, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 78576 Nr: 1945-12.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Dou por encerrada a presente instrução. Abre-se vista dos 

autos ao Ministério Público e a defesa, sucessivamente, para apresentar 

os memoriais finais no prazo legal. Saem os presentes intimados. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14765 Nr: 1061-66.2008.811.0022

 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): Wilson Bento de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 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 
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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 já a 

suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1º 

do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 101-32.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o 

feito, intimando o defensor do réu, para que no prazo legal, apresente as 

razões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71958 Nr: 2300-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalyson Junior Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogado dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Reynaldo 

Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para proceder a defesa do réu, para 

tanto apresentar apresentar resposta a acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64350 Nr: 2353-71.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Arlindo Ovelar, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ericks Renan Medeiros Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogado dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Welson 

Gaiva Marinio - OAB/MT nº 14.033, para proceder a defesa do réu, para 

tanto apresentar resposta a acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76125 Nr: 848-74.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de 

Oliveria Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para proceder a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50729 Nr: 891-50.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnys Leão de Araújo Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu para apresentar as razões 

do recurso de apelação, face o desejo do réu de recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 2630-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 1254-95.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Ximim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para que no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 203-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45816 Nr: 1368-10.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Elvira de Moura Leal, Barbara de Moura Leal 

Stabile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Lemos de Barros Barbara, Eduardo 

Lemos de Barros Barbara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981, Sival Pohl 

Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 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 acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45963 Nr: 1420-06.2014.811.0022

 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: Amilton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Ribeiro dos Santos, Espolio de 

Claudionor Jesus dos Santos, Weliton Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

dos requeridos, para que no prazo legal, apresente contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51368 Nr: 1166-96.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora do réu, para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57879 Nr: 1937-40.2016.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Garcia

 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 n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado. Emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001210-59.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARCIA RODRIGUES, G. V. R. D. S. REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 

MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de 

urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no 

interesse da requerente Gabrielly Vitória Rodrigues da Silva em face do 

Município de Pedra Preta, devidamente qualificado nos autos. Relata o 

parquet que a requerente tem sofrido crises de convulsões CID G.40, 

razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento TRILEPTAL 

(oxcarbazepina) 60 mg/ml. A requerente não possui condições financeiras 

para custear o fármaco e solicitou o medicamento à Secretaria Municipal 

de Saúde, a qual informou que o medicamento não é disponibilizado pelo 

SUS. A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela 

concessão da tutela de urgência para compelir o Município de Pedra Preta, 

a fornecer o medicamento TRILEPTAL (oxcarbazepina) 60 mg/ml a 

requerente Gabrielly Vitória Rodrigues da Silva, imediatamente e enquanto 

perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Despacho 

solicitando parecer técnico do NAT. O parecer técnico do Núcleo de Apoio 

Técnico –NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que o fármaco não é 

assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. DEFIRO a 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais 

do direito à saúde e à vida, o Ministério Público requereu concessão da 

tutela de urgência para compelir o Município de Pedra Preta, a fornecerem 

o medicamento TRILEPTAL (oxcarbazepina) 60 mg/ml a requerente, 

imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de 

valores. Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar 

pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que o parquet aportou aos 

autos os requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o 

fumus boni júris e o periculum in mora, aquele demonstrado pela 

necessidade dos medicamentos, conforme prescrição médica e 

documento anexo aos autos, requisito ante a urgência na realização do 

tratamento. O periculum in mora resta devidamente configurado, uma vez 

que o fornecimento dos procedimentos requeridos assegura a efetivação 

do seu direito referente à vida e à saúde, e caso não seja deferida a 

medida liminar, a requerente corre risco de agravar seu estado de saúde. 

Insta consignar que a saúde e a vida humana são bens juridicamente 

tutelados na Constituição da República Federativa do Brasil, garantidos 

mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder Público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Observa-se que o pedido em análise consiste em medida 

protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de 

eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição Federal, 

notadamente em seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos: Art. 23. É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência; “Art. 196 - A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. (grifo nosso). É de se registrar que o 

direito à saúde, inclui a obrigação de o Poder Público custear todos os 

meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, 

notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas 

pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da 

saúde de forma universal e igualitariamente. Logo, além do direito social 

garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no 

artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 
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condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. § 1º 

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Assim, em 

consonância com o entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que 

contrarie os direitos e garantias fundamentais do cidadão que tem sua 

saúde e integridade física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se 

ferir um direito da pessoa humana, entendido como tutela constitucional da 

saúde. No caso em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as 

prestações dos serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo 

com as provas que instruem a inicial, são garantias decorrentes de 

preceitos rígidos da Constituição Federal. Após as considerações, 

passa-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. No 

tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar. Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de 

dano, caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois 

requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pretendida é 

medida que se impõe, porquanto estão presentes os pressupostos que a 

autorizam, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, demonstrado através de 

documentação plausível com a pretensão vestibular. Por sua vez, a 

urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado 

que é na proteção à saúde da paciente, pois conforme narrado na inicial a 

demora pode causar a requerente danos de difícil reparação e graves 

prejuízos à saúde, se não fornecer o medicamento TRILEPTAL 

(oxcarbazepina) 60 mg/ml. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico 

–NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que o medicamento não é 

assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme 

entendimento do tema n.º 106 do STJ, este prevê a concessão de 

medicamentos não contemplados pelo Sistema Único de Saúde - SUS 

desde que, os remédios solicitados não possam ser substituídos por 

outros contemplados, como é o caso dos autos. A concessão da tutela 

prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio 

do devido processo legal substancial, uma vez que a medida traz um 

caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte adversa, portanto, 

o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, 

proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a obrigação de fazer ao Município 

de Pedra Preta, a fornecer o medicamento TRILEPTAL (oxcarbazepina) 60 

mg/ml a requerente Gabrielly Vitória Rodrigues da Silva, imediatamente e 

enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. 

Notifique-se a Secretaria de Saúde do Município de Pedra Preta-MT, na 

pessoa de seu respectivo Secretário, acerca da tutela concedida, para 

implementação das providências pertinentes. Cite-se o requerido Município 

de Pedra Preta-MT, na pessoa do Prefeito Municipal, para querendo 

contestar a presente ação no prazo legal, consignadas às advertências 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000054-02.2020.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT, JEAN MARCOS DA SILVA 

FELIZARTE Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública de obrigação de 

fazer consistente em Internação Compulsória com pedido de tutela 

provisória de urgência ingressada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE e do 

Município de pedra preta-mt, todos qualificados nos autos. Narra o 

Ministério Público, em síntese, que foi solicitado providências para 

internação e desintoxicação de entorpecentes do requerido por parte de 

sua irmã, o qual faz uso de entorpecentes e não consegue se livrar do 

vício, sendo necessário ser submetido a tratamento para 

toxicodependentes, ocasião em que foi informado pela Secretaria 

Municipal de Saúde que o serviço indicado somente será disponibilizado 

mediante decisão judicial. Conforme relatório médico anexo, emitido pelo 

médico (fl.20), o requerido Jean Marcos da Silva Felizarte é portador de 

dependência química (CID.10, F-19), necessitando de tratamento para 

toxicodependentes. Por tais razões, requer a concessão da tutela 

provisória de urgência para determinar que o Município de Pedra Preta 

proceda à internação Compulsória de Jean Marcos da Silva Felizarte, para 

o referido tratamento compulsório em Comunidade Terapêutica pelo 

período mínimo de 12 (doze) meses e enquanto perdurar o tratamento, até 

a recuperação total da paciente, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 

(um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das 

sanções penais decorrentes do crime de desobediência. A inicial veio 

instruída com documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. 

Fundamento. Decido. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que o Ministério 

Público aportou aos autos os requisitos imprescindíveis para sua 

concessão, quais sejam o “fumus boni júris” e o “periculum in mora”, já que 

demonstrou claramente a necessidade de internação do requerido Jean 

Marcos da Silva Felizarte, bem como a gravidade da situação posta em 

tela, uma vez que o requerido/paciente pode trazer riscos de vida e de 

saúde a terceiros e a si próprio. No que tange ao elemento da prova 

inequívoca, verifica-se que a documentação encartada aos autos, 

notadamente o laudo médico, demonstram que o requerido necessita da 

internação na forma pleiteada. Evidente, ademais, o fundado receio de 

dano de difícil reparação, pois a demora no tratamento do representado 

pode acarretar ainda mais consequências deletérias à sua saúde e a de 

seus pares, agravando seu atual estado clínico de dependente químico ou 

mesmo trazendo riscos aos seus familiares. Outrossim, a internação 

compulsória é admitida em nosso ordenamento jurídico nos termos do 

Decreto nº. 24.559, de 03/07/1934, do Decreto-lei nº. 891, de 25/11/1938 e 

da Lei nº. 10.216, de 06/04/2001. Por oportuno, ressalta-se que o 

tratamento de saúde mental em regime de internação é medida protetiva à 

pessoa e à sociedade e deve ser imposta para salvaguardar o direito à 

vida, à saúde (art. 196 da CF) e à integridade física e mental, direitos 

constitucionalmente garantidos, que tem por fundamento o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF). Ademais, ressalto 

que o tratamento de saúde mental em regime de internação, ato que 

interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem caráter excepcional, 

portanto, imprescindível apresentação de atestado médico 

circunstanciado, para o fim de comprovar a absoluta necessidade do 

tratamento do paciente (arts. 4º e 6º da Lei n. 10.216 /2001). Nesse 

sentido: “CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MEDIDA 

PROTETIVA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – 

AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – 

SENTENÇA RATIFICADA. A internação compulsória é medida extrema, mas 

poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico 

circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (ReeNec 126189/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). Lado 

outro, o art. 568, da CNGC, preleciona que o juiz, desde que 

fundamentadamente, decidirá, com a urgência que o caso requer: “Art. 

568. Sempre que houver receio de que a pessoa necessita de intervenção 

médica para tratamento de transtornos mentais de qualquer natureza, 

colacionada no CID 10, e havendo pedido do Ministério Público, do 

advogado, da parte a ser tratada, ou da família ou representante legal, o 

Juiz fundamentadamente decidirá, com urgência que o caso requer, 

observando-se os procedimentos dos itens seguintes.” Ante toda 

evidência de que o requerido apresenta diagnóstico de dependência 

química, e a demonstração pelos documentos juntados pelo autor, aliado 

ao fato de que os surtos são constantes com episódios de agressividade, 
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tenho que é manifesta a necessidade de internação do requerida para 

tratamento e recuperação, até para salvaguardar a sua integridade física 

e a saúde de sua família e de terceiros. Nesta esteira, constata-se que é 

evidente a necessidade do tratamento clínico adequado ao requerido, e 

por não ser possível a internação voluntária dela, impõe-se o deferimento 

da internação compulsória. Destarte, presentes os requisitos legais, tenho 

que o pleito vindicado merece ser deferido, já que demonstrada a urgência 

de tratamento para o requerido e incumbência dos órgãos competentes em 

fazê-lo. Posto isso, e por estar evidenciada a presença dos requisitos 

legais pertinentes, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a 

internação compulsória de JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE, às 

expensas do Poder Público Municipal, pelo tempo necessário ao 

tratamento indicado pelo médico, nos termos do art. 3º da Lei 10.216/01, 

em Comunidade Terapêutica pelo período mínimo de 12 (doze) meses e 

enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total da paciente, sob 

pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e 

bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do 

crime de desobediência. Para tanto, DETERMINO que a Fazenda Pública 

Municipal, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à internação 

compulsória de JEAN MARCOS DA SILVA FELIZARTE em Comunidade 

Terapêutica, clínica/hospital especializada, pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) pelo período mínimo de 1 (um) ano e enquanto perdurar o 

tratamento, até a recuperação total do paciente, sob pena de multa no 

valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, 

sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, 

além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil 

quanto criminal. Acentuo que, deverá a unidade hospitalar encaminhar 

mensalmente relatório psiquiátrico pormenorizado sobre o estágio clínico 

do paciente, indicando a perspectiva de alta, a condição de saúde da 

requerida e data possível do retorno ao convívio familiar e social. Após a 

informação, EXPEÇA-SE mandado de internação a ser efetuado na 

instituição pública ou privada indicada pelo Município de Pedra Preta, cuja 

despesa será por ele custeada. Em seguida, determino que o Município 

providencie meios para transporte/condução do requerido, sob pena de 

incorrer em pena de multa. Autorizo o reforço policial, se for necessário, 

utilizando-se da prudência e moderação. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão de pessoa, devendo o ente público, trazer para aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o documento médico de internação do paciente. 

Em obediência ao exposto no art. 3º do Código Civil, e artigo 72, I do 

Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o Dr. João 

Faustino Neto, que deverá ser intimado da nomeação. Após, CITE-SE o 

requerido/paciente, por meio de seu curador, para que apresente resposta 

no prazo legal. CITE-SE/INTIME-SE o Município de Pedra Preta, para que 

tome ciência da presente decisão, bem como para, no prazo legal (arts. 

335 c/c 183 do CPC), oferecer CONTESTAÇÃO aos pedidos iniciais. Se 

houver na contestação a alegação de quaisquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC, ou juntados documentos, ou, ainda, 

havendo proposta de transação, dê-se vista ao autor, para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o prazo, certifiquem-se, 

após volvam-me os autos conclusos. Por fim, deixo de designar sessão 

de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 

334 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se às partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1014646-48.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA 

- MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de 

urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no 

interesse da requerente Maria Aparecida Rosa de Oliveira em face do 

Município de Pedra Preta, devidamente qualificado nos autos. Relata o 

parquet que a requerente é portadora de Gastrite Crônica - (CID - K29.5) E 

Cirrose Hepática não Alcoólica (CID - K74633), razão pela qual necessita 

fazer uso contínuo dos medicamentos Adipept 40 mg e Forfig 200 mg. A 

requerente não possui condições financeiras para custear o fármaco e 

solicitou o medicamento à Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou 

que os medicamentos não são disponibilizados pelo SUS. A inicial veio 

instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de 

urgência para compelir o Município de Pedra Preta, a fornecer os 

medicamentos Adipept 40 mg e Forfig 200 mg a requerente Maria 

Aparecida Rosa de Oliveira, imediatamente e enquanto perdurar o 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Despacho solicitando 

parecer técnico do NAT. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico 

–NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que os fármacos não são 

assegurados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. DEFIRO a 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais 

do direito à saúde e à vida, o Ministério Público requereu concessão da 

tutela de urgência para compelir o Município de Pedra Preta, a fornecer os 

medicamentos Adipept 40 mg e Forfig 200 mg a requerente, imediatamente 

e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo 

que deve ser deferida, visto que o parquet aportou aos autos os 

requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o fumus boni 

júris e o periculum in mora, aquele demonstrado pela necessidade dos 

medicamentos, conforme prescrição médica e documento anexo aos 

autos, requisito ante a urgência na realização do tratamento. O periculum 

in mora resta devidamente configurado, uma vez que o fornecimento dos 

medicamentos requeridos assegura a efetivação do seu direito referente à 

vida e à saúde, e caso não seja deferida a medida liminar, a requerente 

corre risco de agravar seu estado de saúde. Insta consignar que a saúde 

e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Observa-se que o pedido em análise consiste em medida protetiva à 

saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, 

resguardados e assegurados na Constituição Federal, notadamente em 

seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos: Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (grifo nosso). É de se registrar que o direito à saúde, inclui 

a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao 

tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Logo, além do direito social garantido pela Constituição 

Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 

8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. § 1º “O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Assim, em consonância com o 

entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que contrarie os direitos 
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e garantias fundamentais do cidadão que tem sua saúde e integridade 

física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se ferir um direito da 

pessoa humana, entendido como tutela constitucional da saúde. No caso 

em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos 

serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas 

que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da 

Constituição Federal. Após as considerações, passa-se à análise dos 

requisitos autorizadores da tutela de urgência. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, 

porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, 

notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, demonstrado através de documentação 

plausível com a pretensão vestibular. Por sua vez, a urgência da medida é 

ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à 

saúde da paciente, pois conforme narrado na inicial a demora pode causar 

a requerente danos de difícil reparação e graves prejuízos à saúde, se 

não fornecer os medicamentos Adipept 40 mg e Forfig 200 mg. O parecer 

técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos 

concluindo-se que os medicamentos não são assegurados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme entendimento do tema n.º 106 

do STJ, este prevê a concessão de medicamentos não contemplados pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS desde que, os remédios solicitados não 

possam ser substituídos por outros contemplados, como é o caso dos 

autos. A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da 

proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal 

substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que 

sucumbe o interesse da parte adversa, portanto, o seu deferimento vem 

ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos 

interesses da Administração Pública. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar a obrigação de fazer ao Município de Pedra Preta, a fornecer 

os medicamentos Adipept 40 mg e Forfig 200 mg a requerente Maria 

Aparecida Rosa de Oliveira, imediatamente e enquanto perdurar o 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Notifique-se a Secretaria de 

Saúde do Município de Pedra Preta-MT, na pessoa de seu respectivo 

Secretário, acerca da tutela concedida, para implementação das 

providências pertinentes. Cite-se o requerido Município de Pedra Preta-MT, 

na pessoa do Prefeito Municipal, para querendo contestar a presente ação 

no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001095-38.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

JOCELINO PICOLO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por 

idade rural na condição de segurado especial, ajuizada por Jocelino Picolo, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade rural condição de segurado 

especial. Na exordial juntou documentos, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida 

na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos. Cite-se o requerido, 

para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001181-09.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RAULINDA RICOLDI PINHEIRO REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse da 

requerente Raulinda Ricoldi Pinheiro em face do Município de Pedra Preta, 

devidamente qualificado nos autos. Relata o parquet que a requerente que 

é portadora das seguintes patologias: Rins Hipotróficos, Nefropatia 

Parenquimatosa, Diabete Mellitus tipo1, razão pela qual necessita fazer 

uso contínuo do medicamento PITAVASTATINA (Pitavastatina Cálcica) 2 

MG. A requerente não possui condições financeiras para custear o 

fármaco e solicitou o medicamento à Secretaria Municipal de Saúde, a qual 

informou que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS. A inicial veio 

instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de 

urgência para compelir o Município de Pedra Preta, a fornecer o 

medicamento PITAVASTATINA (Pitavastatina Cálcica) 2 MG a requerente 

Raulinda Ricoldi Pinheiro, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, 

sob pena de bloqueio de valores. Despacho solicitando parecer técnico do 

NAT. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado 

aos autos concluindo-se que o fármaco não é assegurado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais do direito à saúde e 

à vida, o Ministério Público requereu concessão da tutela de urgência para 

compelir o Município de Pedra Preta, a fornecer o medicamento 

PITAVASTATINA (Pitavastatina Cálcica) 2 MG a requerente, imediatamente 

e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo 

que deve ser deferida, visto que o parquet aportou aos autos os 

requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o fumus boni 

júris e o periculum in mora, aquele demonstrado pela necessidade dos 

medicamentos, conforme prescrição médica e documento anexo aos 

autos, requisito ante a urgência na realização do tratamento. O periculum 

in mora resta devidamente configurado, uma vez que o fornecimento dos 

procedimentos requeridos assegura a efetivação do seu direito referente 

à vida e à saúde, e caso não seja deferida a medida liminar, a requerente 

corre risco de agravar seu estado de saúde. Insta consignar que a saúde 

e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Observa-se que o pedido em análise consiste em medida protetiva à 

saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, 
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resguardados e assegurados na Constituição Federal, notadamente em 

seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos: Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (grifo nosso). É de se registrar que o direito à saúde, inclui 

a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao 

tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Logo, além do direito social garantido pela Constituição 

Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 

8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. § 1º “O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Assim, em consonância com o 

entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que contrarie os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão que tem sua saúde e integridade 

física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se ferir um direito da 

pessoa humana, entendido como tutela constitucional da saúde. No caso 

em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos 

serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas 

que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da 

Constituição Federal. Após as considerações, passa-se à análise dos 

requisitos autorizadores da tutela de urgência. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, 

porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, 

notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, demonstrado através de documentação 

plausível com a pretensão vestibular. Por sua vez, a urgência da medida é 

ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à 

saúde da paciente, pois conforme narrado na inicial a demora pode causar 

a requerente danos de difícil reparação e graves prejuízos à saúde, se 

não fornecer o medicamento PITAVASTATINA (Pitavastatina Cálcica) 2 

MG. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado 

aos autos concluindo-se que o medicamento não é assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme entendimento do tema 

n.º 106 do STJ, este prevê a concessão de medicamentos não 

contemplados pelo Sistema Único de Saúde - SUS desde que, os remédios 

solicitados não possam ser substituídos por outros contemplados, como é 

o caso dos autos. A concessão da tutela prestigia, ainda, o princípio da 

proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal 

substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que 

sucumbe o interesse da parte adversa, portanto, o seu deferimento vem 

ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos 

interesses da Administração Pública. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar a obrigação de fazer ao Município de Pedra Preta, a fornecer o 

medicamento PITAVASTATINA (Pitavastatina Cálcica) 2 MG a requerente 

Raulinda Ricoldi Pinheiro, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, 

sob pena de bloqueio de valores. Notifique-se a Secretaria de Saúde do 

Município de Pedra Preta-MT, na pessoa de seu respectivo Secretário, 

acerca da tutela concedida, para implementação das providências 

pertinentes. Cite-se o requerido Município de Pedra Preta-MT, na pessoa 

do Prefeito Municipal, para querendo contestar a presente ação no prazo 

legal, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001369-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, interposta 

por Maria Francisca de Jesus Souza em desfavor de Saneamento Básico 

de Pedra Preta/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. A autora 

foi surpreendida ao receber uma carta em sua residência do SCPC 

(Serviço Central de Proteção ao Crédito), na qual havia uma fatura e uma 

proposta de negociação frente à Reclamada. Relata a autora, que teve o 

seu nome e CPF negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, 

sem nada dever para a requerida, haja vista que o débito que estava 

sendo cobrada, era em relação ao antigo proprietário do imóvel em que 

reside, e inclusive que a fatura é decorrente de um processo que já 

tramitou nesta Comarca. A parte autora obteve um extrato de consulta de 

seu nome e CPF e constatou que figura pendência financeira em seu 

nome, no valor respectivo de R$ 2.605,36 (dois mil seiscentos e cinco 

reais e trinta e seis centavos), datado de 17 de setembro de 2012, 

conforme consta no documento juntado. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo a requerente os benefícios da 

assistência judiciária previstos no artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, 

este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatado a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela pleiteada, para a exclusão da negativação nos 

cadastros restritivos nos órgãos de proteção ao crédito em nome da 

autora, entendo que deve ser deferido, visto que a parte autora juntou aos 

autos documentos imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento 

jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de 

alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de 

proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a 

prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento 

medida acautelatória pleiteada, pois restou demonstrada de plano a 

verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação 

de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, 

de modo a demonstrar que a parte requerida inseriu o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito por um débito inexistente, portanto, é 

indevida anotação cadastral. Desta forma, no caso a despeito das 

considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença 

concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da 

medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo 

a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca. 

Inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora 

em colacionar provas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Ante o exposto, e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela autora, para determinar que 
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a parte requerida proceda a imediata retirada do nome do requerente dos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, devendo 

comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3, §2º e §3º c/c art. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 10h00min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação desta Comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhada de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

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 (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-16.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA LEMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença previdenciário com conversão em aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Débora Cristina Ferreira Lemes em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício. Com a inicial 

vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, 

“caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, 

forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, 

recebo a presente exordial no rito comum, adequado ao processamento 

de todos os pedidos. Ademais, ante a necessidade de realização de 

perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. Marcus 

José Pieroni, CRM 1175-MT, e-mail: marcus_josep@hotmail.com, telefone: 

(66) 3426-6773, para a realização da perícia médica que será na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC. Oficie-se a secretaria de saúde solicitando 

disponibilização de sala para realização de pericia. Intimem-se as partes 

para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia médica 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada dos quesitos das partes 

aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou 

enfermidade psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o 

exercício de atividade laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o 

presente mandado com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos. Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). 

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001309-29.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em 

face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para 

efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do 

Mato Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias. Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 

11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o 

cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com os 

documentos dispostos no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-10.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MAURO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE HECK CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito c/c 

danos morais proposta por Mateus Mauro Gonçalves dos Santos, em face 

de Mariane Heck Campos, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega o promovente que a requerida trata-se de pessoa sem habilitação 

para dirigir, e na condução de veiculo automotor invadiu a via preferencial 

e colidiu com o autor que estava pilotando uma moto, causando-lhe sérios 
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danos físicos, além de danos materiais. Aduz o autor, que sustenta sua 

família trabalhando como mototaxista e por conduta de culpa da requerida 

está impedido de exercer sua atividade, em decorrência de ter quebrado a 

bacia, estando acamado por no mínimo 06 (seis) meses, bem como sua 

moto (objeto de trabalho) está com avarias que impossibilita o seu uso. 

Informa que por diversas vezes tentou entrar com contato com a 

requerida, mas ela e seu cônjuge recusam-se a prestar ajuda ao autor. 

Por tais razões, requer a concessão da antecipação da tutela para que a 

requerida efetue o pagamento de alimentos provisórios ao Autor, na 

importância de 30% do salário mínimo pelo prazo de 06 (seis) meses, 

conforme o atestado médico juntado nestes autos, podendo ser 

prorrogável, caso haja novo atestado. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 282, 

assim como do artigo 283 do Código de processo Civil, recebo a petição 

inicial. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

prevista na Lei nº 1.060/50. Da análise do pleito formulado, no que se 

refere à liminar pleiteada, entendo que deve ser INDEFERIDA a concessão 

da antecipação da tutela pleiteado pelo autor, pelos fundamentos em que 

passo a expor. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento 

da decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Logo, não se mostra possível o 

deferimento da tutela de urgência, haja vista que não restou comprovado 

nos autos, em juízo de cognição sumária, que o autor faz jus a reparação 

dos danos morais e materiais, bem como ao recebimento de alimentos 

provisórios, ante a ausência de provas que de fato comprovem a 

responsabilidade da parte ré na reparação dos danos decorrente do 

acidente de trânsito. Isto porque, apesar o boletim de ocorrência não é 

suficiente para demonstrar o nexo e a conduta culposa da parte 

requerida, necessitando, portante, da instrução processual para melhor 

análise da situação fática. Ante o exposto, e por tudo que dos autos 

constam, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela pleiteada pelo autor. Ademais, deixo por 

hora, de designar audiência de conciliação, tendo em vista que a parte 

autora está impossibilitada de se locomover pelo período de 06 (seis) 

meses, em razão de ter sofrido lesão na bacia, conforme atestado médico 

juntado nos autos. Desta feita, cite-se a parte requerida, para, querendo, 

contestar os termos do pedido no prazo e forma legais (CPC, art. 297), 

com a observação de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos narrados pela parte autora na inicial 

(CPC, arts. 285, 300 e 319). Oficie-se a Delegacia de Polícia requisitando 

informações quanto a instauração de inquérito para a apuração dos fatos 

relatados na exordial, enviando anexo o boletim de ocorrência de ID 

26463658, devendo a ser encaminhado cópia do inquérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000004-73.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em 

face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para 

efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do 

Mato Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias. Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 

11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o 

cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com os 

documentos dispostos no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-09.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NUNES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de restabelecimento de 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou, 

sucessivamente, benefício assistencial ao portador de deficiência (LOAS) 

com pedido de tutela antecipada de urgência antecedente ajuizada por 

Rogério Nunes Cavalcante em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS, devidamente qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, 

que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a 

concessão do benefício. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida 

na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do §3º 

do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos. No tocante ao pedido 

da antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. O artigo 300 do 

Código de Processo Civil, afirma que 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. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, 

não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de 

antecipação de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência, tendo em vista o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, o § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada 

“(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o 

que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na 

proibição em questão. Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os 

requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela 

qual indefiro o pedido da tutela de urgência. Ademais, ante a necessidade 

de realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico 

perito o Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175-MT, email 

marcus_jose@hotmail.com, fone (66) 3426-6773 para a realização da 

perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 

Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada 

dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar 

data, hora e local para realização da perícia, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de 

Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência da 

anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 
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sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor referente aos 

honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de 

Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-94.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de concessão de benefício de 

prestação continuada ao deficiente ajuizada por Maria da Costa Silva em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, 

com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos 

os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 

109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado 

ao processamento de todos os pedidos. Ademais, ante a necessidade de 

realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito 

o Dr. Marcus José Pieroni,  CRM 1175-MT, e-mai l : 

marcus_josep@hotmail.com, telefone: (66) 3426-6773, para a realização 

da perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 

Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Oficie-se a secretaria de saúde solicitando disponibilização de sala 

para realização de pericia. Intimem-se as partes para apresentarem a 

esse juízo os quesitos para instruir a perícia médica no prazo de 05 

(cinco) dias. Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, 

intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização 

da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este 

Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou 

física, que determine sua incapacidade para o exercício de atividade 

laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado 

com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos autos. 

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o 

agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). 

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISLAINE DOS SANTOS FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito c/c reparação de dano moral por crédito e descontos 

indevidos e tutela antecipada, interposta por Maria Gislaine dos Santos 

Ferreira de Jesus em desfavor de Crefisa S/A crédito, financiamento e 

investimento, ambos devidamente qualificados nos autos. A autora foi 

surpreendida ao ter creditado em sua conta bancária o valor de R$ 637,56 

(seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), ao procurar 

saber junto ao banco de origem, descobriu ser realizado pela requerida. 

Ao tomar conhecimento da situação, a requerente veemente informou que 

não havia contratado nenhum empréstimo, pedindo o imediato 

cancelamento, mas foi informada pela requerida que teria que pagar o 

valor acrescido de juros e correção, no total de R$ 2.960,00 (dois mil, 

novecentos e sessenta reais), em 06 (seis) parcelas de R$ 493,39 

(quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), ou teria 

seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Relata a autora, 

que teve o seu nome e CPF negativado perante os órgãos de proteção ao 

crédito SPC/SERASA E CADIN, sem nada dever para a requerida, haja 

vista que o débito que está sendo cobrada, é abusivo, e não se trata do 

empréstimo que realmente fez. Por tais razões, requer a concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinada a retirada de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA/CADIN, bem como para 

que a parte requerida cesse com os descontos bancários da conta da 

requerente com relação ao empréstimo n. 095010411471. Vieram-me os 

autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no 

artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatado a inveracidade dos 

fatos alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 

1.060/50. Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela 

pleiteada, para a exclusão da negativação nos cadastros restritivos nos 

órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA/CADIN, em nome da autora, 

entendo que deve ser indeferido, visto que a parte autora não juntou aos 

autos documentos para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que 

se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. No 

que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca 

a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação. Inverto o ônus 
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da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

de liminar pleiteada pela autora, para determinar que a parte requerida 

proceda a imediata retirada do nome do requerente dos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que a parte 

requerente não juntou nos autos documento que comprove que seu nome 

esteja negativado. Ademais, DEFIRO ao pedido de liminar para que a parte 

requerida cesse com os descontos de valores da conta da requerente 

com relação ao empréstimo de n. 095010411471, enquanto perdurar a lide. 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3, §2º e §3º c/c art. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 04 de março 

de 2020, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação desta 

Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhada de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será 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 (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu procurador (art. 334, §3º, CPC) da audiência de 

conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001340-49.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERNANDES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por MARIA JOSE FERNANDES LOPES em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos sustentando, em 

breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão da aposentadoria. Com a inicial vieram os 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do 

Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a 

presente exordial no rito comum, adequado ao processamento de todos os 

pedidos. No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o 

recebimento do benefício previdenciário, necessária a verificação dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais 

passo a analisar. O artigo 300 do Código de Processo Civil, afirma que 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. Como se vê, a tutela de urgência, em caso de 

fundado receio de dano, caso destes autos, requer a comprovação 

(cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II) 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a despeito 

das considerações lançadas na exordial, não pude divisar a presença 

concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do 

reclamo antecipatório, apenas o pedido de antecipação de tutela, e por 

ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência, 

tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela antecipada “(…) quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão. 

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência. Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Após, contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por ÂNGELA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAÚJO em desfavor 

de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Desta forma, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Instituto 

Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se 

manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando que o valor do 

crédito da autora é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, expeça-se 

o precatório, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, do CPC. Considerando 

ainda que o valor do crédito advocatício é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as 

requisições de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-77.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AIDEE SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de concessão de auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

antecipada de urgência antecedente ajuizada por Aidee Sousa dos Santos 
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em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, 

com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos 

os requisitos legais, forte na competência excepcional do §3º do artigo 

109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado 

ao processamento de todos os pedidos. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. O artigo 300 do 

Código de Processo Civil, afirma que 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. Como se vê, a tutela 

de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, 

requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a 

probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, 

não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de 

antecipação de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência, tendo em vista o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, o § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada 

“(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o 

que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na 

proibição em questão. Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os 

requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela 

qual indefiro o pedido da tutela de urgência. Ademais, ante a necessidade 

de realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico 

perito o Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175-MT, email 

marcus_jose@hotmail.com, fone (66) 3426-6773 para a realização da 

perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 

Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada 

dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar 

data, hora e local para realização da perícia, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de 

Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência da 

anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor referente aos 

honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de 

Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de benefício de 

prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência 

ajuizada por MOACIR GUIMARÃES, em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos sustentando, em 

breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão do benefício. Vieram-me os autos conclusos. Eis 

o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro 

no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos os 

requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 

da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado ao 

processamento de todos os pedidos. Ademais, ante a necessidade de 

realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito 

o Dr. Marcus José Pieroni,  CRM 1175-MT, e-mai l : 

marcus_josep@hotmail.com, telefone: (66) 3426-6773, para a realização 

da perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 

Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Oficie-se a secretaria de saúde solicitando disponibilização de sala 

para realização de perícia. Intimem-se as partes para apresentarem a 

esse juízo os quesitos para instruir a perícia médica no prazo de 05 

(cinco) dias. Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, 

intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização 

da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este 

Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou 

física, que determine sua incapacidade para o exercício de atividade 

laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado 

com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos autos. 

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o 

agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). 

Intimem-se a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, 

para que proceda a realização de estudo psicossocial pessoal e 

residencial do requerente, colhendo, na oportunidade, informações sobre 

o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos autos. 

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001361-25.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RAMOS FERREIRA BORGES DE LIMA (EXEQUENTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por ROSIMEIRE RAMOS FERREIRA BORGES DE LIMA em 

desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Desta forma, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Instituto 

Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se 

manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando que os valores 

dos créditos são inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, 

da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça 

Federal, de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as requisições de 

pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001343-04.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA NOGUEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por APARECIDA DE FATIMA NOGUEIRA FERREIRA em desfavor 

de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Desta forma, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Instituto 

Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se 

manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando que o valor do 

crédito da autora é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, expeça-se 

o precatório, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, do CPC. Considerando 

ainda que o valor do crédito advocatício é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as 

requisições de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-74.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se ação declaratória de inexistência de débito 

com indenização por danos morais com tutela de urgência liminar, 

interposta por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

PEDRA PRETA representado por EVAIR CLAUDIO DE LARA em desfavor 

de MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, devidamente qualificados nos autos. O 

autor requereu os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pedido de 

justiça gratuita, a Constituição Federal é clara no sentido de que o Estado 

prestará assistência judiciária gratuita, somente, aos que realmente 

carecem de recursos financeiros. Consoante a isso vemos no “caput” do 

artigo 98, do Código de Processo Civil que a concessão do benefício da 

justiça gratuita é destinado somente às pessoas, jurídica ou natural, cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas, despesas do 

processo e os honorários de advogado. Devendo os interessados trazer 

aos autos prova de que não possuem tais condições. Ademais, a súmula 

nº 481 do Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Faz 

jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” (sic) Não sendo absoluta a presunção de hipossuficiência, 

deve o Juízo observar todos os elementos que circundam a ação. Neste 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS – 1º RECURSO- A LEGITIMIDADE DO SINDICATO 

PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL PRESSUPÕE QUE SE 

TRATE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA – 

INCABÍVEL A AÇÃO COLETIVA NAS SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICAR 

A PRESENÇA DE DIREITOS HETEROGÊNEOS – 2º RECURSO – 

IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A 

PARTE REQUERENTE – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE 

COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –SÚMULA 481 DO STJ – 

SINDICATO QUE NÃO DEMONSTROU CARÊNCIA DE RECURSOS PARA 

CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

MAJORAÇÃO - 1º RECURSO DESPROVIDO – 2º APELO – PROVIDO. 

Consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse 

individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter 

homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou 

categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem 

prejuízos de origem comum. A matéria objeto da demanda, diz respeito 

apenas a parcela da categoria – contratados temporariamente-, 

inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o 

direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em 

relação a todos. A teor do disposto na Súmula 481 do STJ, - “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. ” (...). (N.U 1004747-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”. (grifei) Diante da disposição 

do exposto e o conteúdo do artigo 98 do CPC, bem como o inciso LXXIV, 

do artigo 5º, da Constituição Federal, verifico que o autor não comprovou 

a sua insuficiência de recursos, motivo pelo qual, indefiro o pleito da 

Assistência Judiciária Gratuita à parte requerida. Desta feita, nos termos 

do artigo 321, do Código de Processo Civil, concedo ao autor o prazo de 

15 (quinze) dias para juntar aos autos prova sumária da incapacidade 

econômica ou juntar a guia de recolhimento e respectiva comprovação de 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001346-56.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON KLASENER (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE KLASENER (INVENTARIADO)

LINDOLFO KLASENER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

WILSON KLASENER (HERDEIRO)

ALTAIR KLASENER (HERDEIRO)

DULCI KLASENER NADAL (HERDEIRO)

CLADIS KLASENER BARBOSA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. 

Em cumprimento ao artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, 

nomeio como inventariante a cônjuge WILSON KLASENER, o qual deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias (artigo 617, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil), devendo apresentar as primeiras declarações 

no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do compromisso, nos termos do 

artigo 620 do Código de Processo Civil e as certidões negativas federal, 

estadual e municipal. Após, procedam-se as citações a qual o artigo 626 

do Código de Processo Civil determina, abrindo em seguida para as partes 

o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil. Após, 

abra-se vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em 

face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para 

efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do 

Mato Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias. Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos 

conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por 

não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 

11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o 

cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com os 

documentos dispostos no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001286-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FRANCISCO DIAS (AUTOR(A))

GLEIDE ALVES MOURA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (REU)

FABRICIO MENDONCA DA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001286-83.2019.8.11.0022. AUTOR(A): AGNALDO 

FRANCISCO DIAS, GLEIDE ALVES MOURA DIAS REU: FABRICIO 

MENDONCA DA FONSECA, BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - 

ME Vistos etc. Considerando que teor da certidão do Oficial de Justiça de 

ref. 27475427, constatando que a parte requerida abandonou o imóvel, 

com fulcro no artigo 66 da Lei 8.245/91, DEFIRO o pleito de ref. 27799927, 

determinando a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos 

autores, autorizando o arrombamento, caso necessário. Indeferido o 

pedido de levantamento de valores depositados nos autos, haja vista que 

é um dos requisitos para o deferimento e manutenção da liminar, outrora 

concedida. Tendo em vista que em consulta do Sistema Infoseg logrei êxito 

em localizar novos endereços dos requeridos, determino a expedição de 

mandado de citação nos endereços: Rodovia BR364, n. 2889, bairro 

Parque Independente Vetorasso, Município de Rondonópolis-MT, Rua 

Raimundo de Matos, n. 647, bairro Santa Cruz, Município de 

Rondonópolis-MT, Rua Conto, n. 10, bairro Vila Canaa, Pedra Preta-MT, 

bem como expedir carta precatória no endereço: Av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes, n. 646, Sala B, Município de Vilhena-RO, cep. 76.987-230. Diante 

da ausência de tempo hábil para a citação do requerido dentro do prazo 

previsto no art. 334 do CPC, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 08 de abril de 2020, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001390-75.2019.8.11.0022

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:

JOAO GUALBERTO PORTO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

desfavor de JOAO GUALBERTO PORTO NETO, devidamente qualificados 

nos autos. A requerente alega, em síntese, que concedeu ao réu um 

contrato de financiamento no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e 

quinhentos reais) para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 692,47 (seiscentos e 

noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). Em garantia ao debito 

financiado a parte requerida transferiu em Alienação Fiduciária um veículo 

da marca VOLKSWAGEN, modelo: CITY (I-TREND) G6 1.0, cor: PRATA, 

ano/modelo: 2014, placa: OAX7897, chassi nº 9BWAA05U9ET132781. 

Informa ainda, que o requerido não cumpriu com suas obrigações e está 

inadimplente com o pagamento das prestações, razão pela qual requer a 

busca e apreensão do veículo acima mencionado. A inicial veio instruída 

com documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Trata-se de ação de Busca e 
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Apreensão com pedido de liminar com base no Decreto-Lei 911/69. 

Analisando a exordial, é possível aferir que o autor requer a busca e 

apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, seja o demandado 

citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor integral da 

dívida, devidamente acrescida das custas e honorários advocatícios e, no 

prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa. Com efeito, não há 

dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, 

porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, 

nos termos daquilo que prescreve o Decreto Lei nº 911/69, modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Provada a mora e estando presentes os 

requisitos cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, devendo o requerido entregar os documentos do 

veículo, razão pela qual determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão. Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se ação declaratória de inexistência de débito 

com indenização por danos morais com tutela de urgência liminar, 

interposta por MARCOS ROGERIO SILVA CAMPOS, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Alega o promovente ser consumidor de energia 

elétrica fornecida pela requerida, sendo sua unidade consumidora a de n.º 

6/149015-0. Aduz o autor foi surpreendido com a cobrança do valor de R$ 

5.129,89 (cinco mil cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), 

referente a recuperação de consumo do período de 02/2019 a 08/2019, 

acompanhada de duas faturas no valor de R$ 2.178,00 (dois mil cento e 

setenta e oito reais) e R$ 2.951,89 (dois mil novecentos e cinquenta e um 

reais e oitenta e nove centavos) ambas com vencimento em 30/01/2019. 

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na 

UC 6/149015-0, e não inscreva o nome do Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo suposto débito. Vieram-me os autos conclusos. 

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil, recebo a petição inicial. Concedo ao requerente 

os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 do CPC. 

Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da análise do 

pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada para impedir a 

suspensão do serviço e que o nome do autor não seja inscrito no 

cadastro de inadimplentes, entendo que deve ser deferida, visto que 

aportou aos autos documentos necessários para sua concessão. 

Inicialmente, cumpre ressaltar o erro material no pedido “a)” constante na 

inicial, onde o peticionante requer “a inserção do nome do Requerente no 

SPC (...)”. Com fulcro no princípio do aproveitamento dos atos, e como 

visto que a parte fundamentou de forma correta no tópico “DO PEDIDO DE 

LIMINAR”, passo a entender o pleito como “a não inserção (...)”. Como se 

sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, 

sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do 

provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo indispensável se faz à parte promovente 

trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança da alegação. Analisando os autos, logo se mostra 

possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor, que 

permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas 

na peça vestibular, de modo a demonstrar que mesmo após a inspeção e 

a troca do medidor de energia não houve alteração relevante do consumo 

médio da energia, por conseguinte, em juízo de cognição sumária, 

demonstrou a inexistência do débito e a indevida cobrança. O requisito 

periculum in mora encontra-se presente na interrupção de energia, 

considerando que este desligamento é passível de percepção, e fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e evidente os prejuízos 

que podem acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é serviço de 

uso essencial. E a fumus boni iuris está amparada aos documentos 

apresentados. Assim, há fundado receio de que a ré, antes do julgamento 

da lide, cause lesão ao direito da autora de grave e difícil reparação, vez 

que energia elétrica é bem indispensável à vida moderna; sua interrupção 

gera transtornos e dissabores consideráveis, cuja potencialização impõe 

à fornecedora e a seus propostos a devida sensibilidade, no trato com o 

consumidor. Deve ser ressaltado que a concessão da tutela não isenta o 

consumidor de fazer o pagamento regular das faturas. A tutela concedida 

diz respeito apenas a impedir a suspensão do serviço de energia elétrica 

e que o nome do autor não seja inscrito no cadastro de inadimplentes. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar 

que a parte requerida se abstenha de efetuar a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/149015-0, 

bem de como, se abstenha inserir o nome do requerente nos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, referente a cobrança do 

valor de R$ R$ 5.129,89 (cinco mil cento e vinte e nove reais e oitenta e 

nove centavos), até o julgamento do presente feito, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento 

da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o 

ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em 

colacionar provas. Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de março de 2020, às 11h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será 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 (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cutelas 

de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001305-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 661 de 777



LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - 603.700.171-53 (PROCURADOR)

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - 831.034.221-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001305-89.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO EXECUTADO: ALEXANDRE AUGUSTIN 

PROCURADOR: DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, GABRIEL GAETA 

ALEIXO Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por Luciana Castrequimi Ternero em desfavor de Alexandre 

Augustin ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 523 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 523 do mesmo 

diploma legal, recebo a petição inicial. Intime-se a parte executada na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o 

pagamento do débito, intime-se a parte exequente para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001310-14.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Pedra Preta (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Vistos em etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LIS MOTA GONÇALVES VIANA contra ato de Juvenal 

Pereira Brito, Prefeito Municipal de Pedra Preta-MT, ambos qualificados nos 

autos. Em petição de ID. 28128042 a parte autora pleiteou pela desistência 

da ação. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ID. 

28128042. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). 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. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura digital. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001360-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cumprimento de 

Sentença interposta por MARIA SOCORRO DE PEREIRA LEITE em desfavor 

de MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – MT, em que não foram devidamente 

qualificados nos autos. Pois bem. Em detida análise aos autos, entendo 

que o feito deve ser extinto pela ocorrência da litispendência, pelos 

fundamentos em que passo a expor. Em consulta ao Processo nº 

1406-61.2010.811.0022 – Código nº 18438 que tramita nesta Comarca, 

verifica-se que a decisão de fls. 259 daquele processo indeferiu, tão 

somente, o cumprimento de sentença de fls. 257/258 pleiteado pelo 

Município de Pedra Preta – MT, e não com relação ao pedido de 

cumprimento de sentença da exequente Sra. Maria Socorro que já havia 

sido recebido anteriormente. Ressalta-se que o artigo 13, inciso II da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 diz tão somente que os novos pedidos de 

cumprimentos de sentença tramitarão em meio virtual, logo, os que já 

estavam em trâmite antes da Resolução continuam em meio físico. Assim, 

a presente ação deve ser extinta, restando configurada a litispendência, 

nos termos do artigo 337, § 3º do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5670 Nr: 265-85.2002.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verônica Dourado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi - 

OAB:12393, Marielle de Matos Soares - OAB:9920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscilla Perez Goes - 

OAB:14.641/MT

 Vistos etc.

Diante da impugnação à avaliação do imóvel formulado pelo parte 

executada às fls. 168, verifico a necessidade de realizar nova avaliação 

do imóvel por um profissional às custas do executado.

Para tanto nomeio como perito judicial o Engenheiro Agrônomo André Leite 

Kropiwiec, telefones: (66) 3422-1248 e (66) 8128-8218, Endereço: Rua 

Paiaguás, 220 – Residencial Santa Clara, Rondonópolis-MT, para realizar a 

avaliação no imóvel penhorado.

Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários e a comprovar sua 

especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, a indicar a data e horário para a realização dos 

trabalhos periciais.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se o executado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, impugnar ou depositar o valor devido dos 

honorários, sendo que, 50% serão liberados no início da perícia e o 

restante após o depósito do laudo em Juízo.

Havendo impugnação ao valor da perícia, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

Havendo concordância, apresentada a proposta de honorários, e com a 

indicação da data da perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Cientifique-o dos quesitos já apresentados pelas partes.

A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo em Cartório, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo.

Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele 

se manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro a parte 

autora e após a parte ré.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43736 Nr: 1862-06.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Dantas, Madeireira Toco Ltda, 

Neuza Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10.483

 Vistos etc.

Determino a expedição de alvará para a liberação dos valores depositados 

nos autos a título de fiança em favor do indiciado.

Após o levantamento, determinando o arquivamento do feito com as 

devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expebdindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 78371 Nr: 1877-62.2019.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weillon Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade do acusado. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 78373 Nr: 1879-32.2019.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Alvino de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade do acusado.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes.

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000573-90.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO NATAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 nºs 25442371 e 25442372.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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 nºs 25541009 e 25541010.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-06.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NILCE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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 nºs 25939375 e 25939376, 

bem como, laudo pericial ID nºs 22503587 e 22503588.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001087-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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 IDs nºs 26138615 e 26138616, 

bem como, do laudo pericial juntado sob ID nºs 22503743 e 22503745.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001139-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITINO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para para intimar querendo 

impugnar à contestação apresentada sob IDs nºs 21004915 e 21004916, 

bem como, dos laudo pericial, juntado sob ID nº 22971583 e 22971586.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002075-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Intimação Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado 
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constituído, para intimar da data correta da designação da perícia médica 

sendo, para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 10h30min a ser realizada 

nas dependências deste Fórum. POCONÉ/MT, 24 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 3317-75.2019.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Paulo Alencar de 

Oliveira - OAB:17536/MT

 DESPACHO

VISTOS,

 REGULARIZE-SE o cadastro dos polos da ação.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 7.

Pelo que, INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar defesa produzindo as provas pretendidas, na forma do artigo 

623 do CPC.

Sobrevindo manifestação, INTIME-SE o Requerente para apresentar 

Impugnação.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE do necessário e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 115357 Nr: 3069-51.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdC, NPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO que se proceda a citação POR HORA 

CERTA do requerido, desde que atendido os requisitos do art. 252, Código 

de Processo Civil, quais sejam, o citando deve ser procurado em sua 

residência, por três vezes; deve o oficial de justiça suspeitar que o réu 

está se ocultando, com a descrição das circunstâncias que o levaram a 

crer nessa situação de fato.Caso reste infrutífera, AO exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Poconé/MT, 21 de janeiro de 2019. Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza 

de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165313 Nr: 5907-59.2018.811.0028

 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): Maycon Henrique Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10838

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MAYCON HENRIQUE RAMOS dando-o 

incurso nas sanções do crime previsto art. 33, caput, c/c o art. 40, III, 

ambos da Lei 11.343/2006.

Manifestação do IRMP à ref. 91 pugnando pela extinção da punibilidade do 

acusado pela morte deste e pela extinção da ação por ausência de 

condição da ação penal.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem, em análise dos autos verifica-se acostado o laudo pericial do 

acusado à ref. 91, bem como consulta ao SISOBI onde consta a data do 

óbito em 09/03/2019.

O artigo 107, inciso I do CPP assim prevê:

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

 I - pela morte do agente;”

Ante o exposto, com fundamento nos artigo 107 inciso I do CPP, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MAYCON HENRIQUE RAMOS, e 

consequentemente EXTINTA a presente demanda com fundamento no 

artigo 485 inciso IX do CPC, pelo que DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos 

autos.

 P.I.C

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182947 Nr: 5086-21.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Higgor Rondon dos Santos, Gustavo 

Henrris Evangelista da Silva, Jonatan Creve Romeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/MT, Defensoria Publica da Comarca de 

Poconé-MT - OAB:

 Certifico que trasladei dos autos 182504 as peças de Resposta a 

Acusação protocolado dia 29.11.2019 com o protocolo n. 184475, para 

estes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167717 Nr: 272-63.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Gonçalves Neto, Giovany 

Fernandes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Ferreira Gomes 

Filho - OAB:4330/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3.009-MT, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A - MT

 INTIMANDO os denunciados, na pessoa de seus advogados constituídos, 

para no prazo de 05 (cinco) dias sucessivamente apresentar alegações 

finais, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 875-15.2014.811.0028

 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: Tertulino Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:70617

 Certifico para intimar do parecer de ref 53, bem como, manifestar o que 

de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169214 Nr: 687-46.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moacir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Aparecida Mendes 
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Pereira - OAB:5019/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, a Carta Precatória expedida para oitiva das 

testemunhas - Leandro Augusto Adrien de Castro e Aluizio Ribeiro da 

Silva - ref. 81, foi encaminhada para a Comarca de Cuiabá/MT, distribuída 

na Oitiva Vara Criminal sob o nº 26885-78.2018.811.0042 - Código 

584871, entretanto foi a mesma encaminhada em caráter intinerante para a 

Comarca de Cáceres/MT, para cumprimendo, e lá foi distribuída para a 

Primeira Vara Criminal, sob o 9326-22.2019.811.0006- Código 257539, e 

encontra-se designada audiência para inquirição das testemunhas, o 

próximo dia 11 de março de 2020, às 15h00min, conforme espelho anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157633 Nr: 3235-78.2018.811.0028

 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): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A - MT

 Certifico para intimar a parte requerida da juntada de ref 32, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158450 Nr: 3550-09.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio França - EIRELI EPP, Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para comparecer na adiência de conciliação 

designada para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 09:20, no edificio do 

Forum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142185 Nr: 5017-57.2017.811.0028

 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: Cristina Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte Requerente, para que emende o pleito 

inicial nos termos requeridos pelo Ministério Publico no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45902 Nr: 1389-41.2009.811.0028

 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: Lucila Celina da Silva Prado, Lucineia Christina de 

Arruda Mendes, Luzia Nunes Duarte e Silva, Manoel Sotero Afonso 

Pereira, Maria Porfiria O Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, Banco Central 

do Brasil - SEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAGNO 

FERNANDES MOREIRA - OAB:85141/MG, Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça. - OAB:6.173/MT, Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração foi protocolado dentro do prazo 

legal, bem como, a Contrarrazões aos Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 2613-38.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o feito se encontra parado a mais de 1 (um) ano, 

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157026 Nr: 3039-11.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herveton Lacerda de Araujo, Vanessa 

Caroline Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3009/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. REDSIGNO AUDIÊNCIA para o dia 12 de Maio de 2020 as 16h00min. 

Requisite-se a testemunha WALQUIRIA FILIPALDI CORREA. Sai a defesa e 

MP devidamente intimados.

2. Expeça-se Carta Precatória para oitava de Daniel de Andrade Panhan 

para comarca de Várzea Grande/MT, conforme ref.42.

 3. Após devolva-se os autos conclusos.

4. 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.: 159486 Nr: 3927-77.2018.811.0028

 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: EIPIHNO ARISTEU DA SILVA, ERONDINA MARIA DA 

SILVA, Miguelito da Silva, Jonas Samuel da Silva, Ana Rosa da Silva, 

ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Guia da Silva, Joamil Maximo de 

Arruda, GESLON EIPINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634, Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, 

Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3.009-MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1- As partes requerem que seja deferida a prova emprestada afim de que 

seja juntado no presente processo os depoimentos colhidos nos autos 
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106670. DEFIRO O PEDIDO.

2- Vista para memorias escritos, após conclusos.

3- 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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106438 Nr: 611-61.2015.811.0028

 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: Otacilio Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1- Considerando que as partes foram devidamente intimadas e não 

compareceram na presente audiência, vista para memorias, após 

conclusos.

2- Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 182947 Nr: 5086-21.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Higgor Rondon dos Santos, Gustavo 

Henrris Evangelista da Silva, Jonatan Creve Romeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/MT, Defensoria Publica da Comarca de 

Poconé-MT - OAB:

 Elaborada nestes moldes, a denúncia possibilita que os acusados 

exerçam plenamente o direito defesa, não sendo, portanto, o caso de 

reconhecer sua inépcia, pelo que AFASTO a preliminar de inépcia da 

denuncia.Ademais os outros argumentos trazidos nas defesas previas 

apresentadas pelos acusados se confundem com o mérito, e nesta fase é 

defeso a autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de 

correr o risco de a decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em 

tumulto do devido processo legal.Ademais não havendo qualquer hipótese 

para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a decisão de recebimento 

da denúncia e DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

19 de Fevereiro de 2020, às 14h00min, ocasião em que será procedido o 

interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

e defesa.CIÊNCIA ao Ministério Público e as Defesas.INTIMEM-SE e 

REQUISITEM-SE os réus pessoalmente para comparecer a audiência ora 

designada.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas pela 

defesa e acusação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105605 Nr: 351-81.2015.811.0028

 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: Moacir Esteves Ferreira de Assis, Isa Maria Dorileo 

Ferreira Assis, Moacir Esteves Ferreira de Assis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Jorge Pereira Leite ME, Laercio Jorge 

Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de 

Declaração, pelo que faço RETIFICAR o dispositivo de sentença de ref. 79 

nos termos que seguem, mantendo inalteradas as demais 

disposições:“HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.Considerando que a dita penhora não fora realizada por 

estes autos, e que nos autos apensos de código 105060, processo pelo 

qual fora realizada a dita penhora, já fora determinada substituição do 

imóvel penhorado ora pleiteada, e inclusive expedido ofício ao Cartório do 

1º Ofício de Poconé, DETERMINO que oportunamente TRASLADE-SE o 

novo termo de penhora para estes autos.”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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86259 Nr: 671-05.2013.811.0028

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliuna de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de LILIUNA DE SOUZA.

 A autora manifesta-se pela extinção do feito à ref. 64.

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: 

“quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que 

o autor poderá desistir da ação.”

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC/2015, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o que 

torna desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, determinando o 

recolhimento, na forma da lei.

Determino baixa da restrição judicial sob o veiculo, lançada em 

decorrência da presente ação.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106807 Nr: 743-21.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Esteves Ferreira de Assis, Isa Maria Dorileo 

Ferreira Assis, Moacir Esteves Ferreira de Assis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Jorge Pereira Leite ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

GUIMARAES JOUAN JUNIOR - OAB:10369

 Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de 

Declaração, pelo que faço RETIFICAR o dispositivo de sentença de ref. 62 

nos termos que seguem, mantendo inalteradas as demais 

disposições:“HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 
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partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.Considerando que a dita penhora não fora realizada por 

estes autos, e que nos autos apensos de código 105060, processo pelo 

qual fora realizada a dita penhora, já fora determinada substituição do 

imóvel penhorado ora pleiteada, e inclusive expedido ofício ao Cartório do 

1º Ofício de Poconé, DETERMINO que oportunamente TRASLADE-SE o 

novo termo de penhora para estes autos.”P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 1693-59.2017.811.0028

 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: Sebastião da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 /MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 Dito isso, REJEITO a impugnação de ref. 60.Intime-se a requerida para 

providenciar o depósito dos honorários, o qual se da no valor de R$ 

1.300,00.Considerando que os quesitos da parte requerida encontram-se 

à ref. 41, INTIMEM-SE a parte requerente para apresentar quesitos, no 

prazo de 05 (cinco) diasEfetuado o depósito dos honorários periciais, fica 

autorizado ao perito nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC). DESIGNO 

a perícia médica para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 15h10min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum, ficando a mesma suspensa 

caso não seja realizado o depósito dos honorários.O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez)  d ias. Int imem-se . 

Cumpra-se.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88298 Nr: 1178-63.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edezio Constantino Comarela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora embargada, não 

verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório aventado. Ante o 

exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via 

processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125409 Nr: 2590-24.2016.811.0028

 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): Maria José Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA VISTOS, Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão 

ora embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser 

corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, 

mantendo a sentença em todos os seus termos. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY ROLIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-28.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GABRIELLY 

ROLIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: KROTON EDUCACIONAL 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: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 09/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 24 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: 1002215-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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))

 

Certifico e dou fé, que houve erro material ao agendar a audiência de 

conciliação nestes autos, ficando as partes INTIMADAS de que o horário 

correto da audiência para o dia 18/02/2020 é às 13:00 horas

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-55.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000064-55.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): JOSE DOS SANTOS FARIAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por JOSÉ DOS SANTOS FARIAS, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. Inicialmente, 

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus 

incisos, do CPC. Preenchidos os requisitos legais, bem como devidamente 

emendada à inicial (ref. 19), forte na competência excepcional do § 3º do 

artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial. No que tange à 

tutela de urgência, será analisada na prolação da sentença de mérito, 
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conforme pleiteado pela parte autora. Ademais, infere-se dos presentes 

autos que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo 

efeito processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição 

entre as partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido de produção de provas formulado pela 

parte autora na inicial, dentre elas a testemunhal. CITE-SE o requerido para 

que integre a lide e conteste a ação no prazo legal. Caso o requerido 

apresente contestação, intime-se a parte autora para apresentação de 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-70.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA CLEMENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000063-70.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): ROSALIA CLEMENTE DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Vistos. Trata-se de 

Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural proposta por 

Rosália Clemente de Oliveira, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de 

Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, do CPC. Preenchidos os 

requisitos legais, bem como devidamente emendada à inicial (ref. 19), forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial. No que tange à tutela de urgência, será analisada na 

prolação da sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora. 

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

produção de provas formulado pela parte autora na inicial, dentre elas a 

testemunhal. CITE-SE o requerido para que integre a lide e conteste a ação 

no prazo legal. Caso o requerido apresente contestação, intime-se a parte 

autora para apresentação de impugnação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-62.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000070-62.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): LAURA ALENCAR SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta 

por MARIA JOSÉ COSTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial. DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora. Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. DANILO DA 

SILVEIRA GUERRA, CRM/MT nº 8075, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução. Com a 

juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos para, querendo 

contestação a presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a 

autarquia federal para se manifestar acerca do laudo pericial. Intime-se, 

ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial. Faculta-se 

às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS 

UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE 

AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS 

GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II - 

DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. V- 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 
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temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000066-25.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): WALDIR MINOZZO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta 

por WALDIR MINOZZO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial. DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

Não obstante o reconhecimento de que o benefício ora pleiteado possui 

natureza alimentar, a sua concessão em caráter antecipado precisa estar 

lastreada em robusto conjunto fático-probatório, sob pena de acarretar 

desequilíbrio econômico no sistema securitário. In casu, ao menos no 

presente momento, não vislumbrei nos autos, de maneira robusta, 

elementos que evidenciassem 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 do direito ora 

pleiteado, mormente porque a alegada incapacidade laborativa da parte 

autora não estão totalmente evidenciada. Desse modo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, postergando nova analise para quando da chegada do laudo 

pericial e manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução. Com a 

juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos para, querendo 

contestação a presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a 

autarquia federal para se manifestar acerca do laudo pericial. Intime-se, 

ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial. Faculta-se 

às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS 

UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE 

AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS 

GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II - 

DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 
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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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000069-77.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta 

por MARIA JOSÉ COSTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial. DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora. Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. DANILO DA 

SILVEIRA GUERRA, CRM/MT nº 8075, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução. Com a 

juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos para, querendo 

contestação a presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a 

autarquia federal para se manifestar acerca do laudo pericial. Intime-se, 

ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial. Faculta-se 

às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS 

UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE 

AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS 

GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II - 

DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 
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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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-32.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA APARECIDA AZOVEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000072-32.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): ANGELICA APARECIDA AZOVEDI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência proposta 

por ANGÉLICA APARECIDA AZOVEDI em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50. 

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial. Não 

obstante o reconhecimento de que o benefício ora pleiteado possui 

natureza alimentar, a sua concessão em caráter antecipado precisa estar 

lastreada em robusto conjunto fático-probatório, sob pena de acarretar 

desequilíbrio econômico no sistema securitário. In casu, ao menos no 

presente momento, não vislumbrei nos autos, de maneira robusta, 

elementos que evidenciassem 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 do direito ora 

pleiteado, mormente porque a incapacidade laborativa e a condição de 

miserabilidade vivenciada pela autora não estão totalmente evidenciadas. 

Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, postergando nova analise para quando da 

chegada dos laudos e manifestação das partes. Com efeito, visando dar 

regular e célere processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

que, embora inicialmente prevista para as ações de auxílio-invalidez e ou 

aposentadoria por invalidez, faz-se plenamente aplicável ao caso posto, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. DANILO DA 

SILVEIRA GUERRA, CRM/MT nº 8075, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução. Outrossim, 

verifico a necessidade de produção de prova em caráter emergencial, 

notadamente no que pertine à realização de estudo social para avaliação 

da condição de miséria vivenciada pela demandante. Assim, DETERMINO a 

imediata realização de estudo social pela equipe interdisciplinar deste 

Juízo. CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal 

Especializada, com a remessa dos autos para querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Na mesma oportunidade, INTIME-SE para 

manifestar acerca dos laudos. Com a chegada dos laudos, INTIME-SE, 

ainda, a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de janeiro de 2020. Rafael Depra 
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Panichella Juiz de Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORMULÁRIO DE PERÍCIA I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) Número 

do processo b) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) II 

- DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- 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) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 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 ou 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. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 2497-54.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO MARCOS DOS SANTOS, Cpf: 

02460743106, Rg: 1663508-6, Filiação: Lionésia Simplício de Souza e Não 

Consta, data de nascimento: 18/09/1986, brasileiro(a), natural de Cruzeiro 

do Oeste-PR, solteiro(a), serviços gerais. 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 o presente auto de Termo Circustanciado de Ocorrência, 

registrados sob nº 2497-54.2017.811.0019, Código 37928 e instaurado em 

face de Paulo Marcos dos Santos.S E N T E N Ç AVistos.Cuida-se de 

Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em face de PAULO 

MARCOS DOS SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 147 e 

129, § 6, ambos do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/40).Instado, o 

Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do agente, diante 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação às 

infrações penais previstas nos arts. 147 e 129, § 6, ambos do CP (fl. 

41/41v).2. FUNDAMENTAÇÃOAs infrações penais apuradas nesse 

procedimento inquisitorial estão circunstanciadas, nos arts. 147 e 129, § 6, 

ambos do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 

1940), e, portanto, nessas diretrizes serão deliberadas.2. 

FUNDAMENTAÇÃOAs infrações penais apuradas nesse procedimento 

inquisitorial estão circunstanciadas, no artigo 147 e 140, do Código Penal 

(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) e art. 21, do 

Decreto-Lei no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções 

Penais), e, portanto, nessas diretrizes serão deliberadas.2.1 – DA 

PRESCRIÇÃOOs fatos típicos sob os quais recaem ao increpado são os 

dispostos nos arts. 147 e 129, § 6º, ambos do Código Penal (Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), cujas penas máximas são de 06 

(seis) meses de detenção e 01 (um) ano de detenção, 

respectivamente.Cabe inicialmente verificar a possível ocorrência da 

prescrição por ser matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em 

decorrência do lapso temporal do trâmite processual. A prescrição é a 

perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter sido exercido 

dentro do prazo legal, ou seja, diante da inércia do Estado, ocorre a 

extinção da punibilidade. No presente caso, por estar se analisando o 

período compreendido entre a data da consumação da infração penal (em 

regra) e, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

será verificada a prescrição da pretensão punitiva (art. 109 do CP).Nesse 

sentido, deve-se atentar que a prescrição deve ser analisada em relação 

a cada infração isoladamente, de sorte que, caso haja eventual concurso 

de infrações penais, a soma ou o aumento das penas não serão 

considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do CP e 

Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, em 

especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação da infração), bem como os 

fatos interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, das infrações 

narradas na inicial.Quanto às infrações penais narradas, foram previstas 

uma pena máxima abstrata de 06 (seis) meses de detenção, levando-se o 

prazo prescricional para 3 (três) anos, e 01 (um) ano de detenção, 

levando-se o prazo prescricional para 4 (quatro) anos, nos moldes do 

artigo 109, V e VI, do CP. No presente caso, tomando-se que o marco 
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inicial é da consumação da infração penal que se deu em 02/05/2015 e, 

até a presente data não houve quaisquer causas interruptivas da 

prescrição (art. 117 do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior aos 

4 (quatro) anos (prazo prescricional aplicável ao delito com a maior pena 

no caso em concreto), tem-se que houve a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade das 

infrações penais insculpidas nos arts. 147 e 129, § 6º, ambos do Código 

Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) em favor do 

increpado, nos termos do Artigo 107, IV, do Código Penal.3. 

DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em relação às infrações 

previstas nos artigos 147 e 129, §6º, ambos do Código Penal (Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, respectivamente, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109, V e VI, do Código Penal pátrio, com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal,DECLARO 

POR SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO 

DE PUNIBILIDADE do autor do fato PAULO MARCOS DOS SANTOS, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, 

ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente 

cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo 

estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito (artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, 

considerando que “na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando à 

intimação do seu defensor”. Caso não haja defensor nomeado, intime-se 

via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo definitivo.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.Ciência ao MPE. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dulcinéia dos Santos 

Morimã, digitei.

Porto dos Gaúchos, 23 de janeiro de 2020

Karolinne de Campos Costa Coutinho Gestor Judicial Autorizado art. 

971/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-21.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000129-21.2018.8.11.0019. REQUERENTE: GIOVANI ULIANA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensada a comprovação do 

preparo, eis que a parte faz jus ao beneficio da assistência judiciaria 

gratuita, portanto DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça nos termos do 

art. 98 e seguintes do CPC. Recurso interposto no prazo, meio adequado 

de insurgência, singular e na forma devida para combater o decisium, 

recorrível, tendo a parte recorrente interesse e legitimidade para 

manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. 

Destarte, recurso recebido em seu regular efeito devolutivo, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida Lei. Após apresentada as 

contrarrazões, cumpridas as formalidades legais e atendidos os 

pressupostos recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. PORTO DOS 

GAÚCHOS, 24 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-12.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000289-12.2019.8.11.0019. REQUERENTE: PEDRO BATISTA VAZ DA 

SILVA REQUERIDO: ADRIELE MARTINS DE SOUZA Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Analisando os autos 

verifico que as partes firmaram o acordo constante termo de audiência de 

id 25519787. Assim sendo, uma vez ocorrida a transação, deve ser 

homologada para todos os efeitos legais, ficando prejudicada qualquer 

discussão de direito material ou processual, posto que, tratando-se de 

direitos disponíveis, as partes podem sobre ele transacionar conforme 

bem entendam, desde que o acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A 

doutrina realmente preleciona que, na hipótese de celebração de acordo, o 

feito deve ser extinto com apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição 

abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado 

(8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem 

transação, de acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a 

extinção do processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, 

ainda que a sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo 

o acordo celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, 

é de rigor que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, 

HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Consigno que eventual descumprimento do referido acordo ensejará 

pedido de execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

dispensada a intimação das partes, nos termos do Provimento nº 

20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos /MT, 24 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 98316 Nr: 1670-83.2018.811.0059

 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: JOÃO ÁLVARO DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Roos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLY SILVEIRA DE ARAUJO - 

OAB:339853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da pretérita data que foi protocolada a petição retro, intime-se a 

parte autora por intermédio do seu advogado constituído para no prazo de 

10 dias, dar prosseguimento do feito, conforme disposto na decisão de 

ref. 04, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e 

art. 290, ambos do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OLENICE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))
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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: 1000110-21.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): OLENICE RIBEIRO 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 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000113-73.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): NILTON SANTOS LUZ REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

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:

DENILSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001552-56.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. 

REQUERIDO: DENILSON ARAUJO DA SILVA CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, com pedido liminar, em face de DENILSON ARAÚJO 

DA SILVA, devidamente qualificados. Argumentou a parte autora que 

concedeu ao requerido financiamento no valor de R$ 210.050,00 

(duzentos e dez mil e cinquenta reais), sendo o requerido integrante do 

grupo/cota de consórcio nº 7001/100, garantido por alienação fiduciária, 

para ser restituído por meio de 61 (sessenta e uma) prestações mensais e 

consecutivas, com a primeira a vencer a partir de 15.09.2015. Em razão 

da contemplação da cota consorcial, o requerente adquiriu o veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT. Ocorre 

que o demandado tornou-se inadimplente desde 15.04.2019, a partir da 

prestação n.º 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (quatro mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa e 

três centavos). Assim, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo mencionado. Juntou os documentos de fls. 09/69. Por meio da 

decisão de fls. 70/71, foi deferido o pedido liminar, sendo o bem 

apreendido em 22.11.2019, na Comarca de Cuiabá/MT (fl. 80). Às fls. 

82/89, o requerido apresentou contestação, informando a quitação do 

débito, na qual apresentou comprovante de pagamento no montante de R$ 

47.391,02 – fls. 90/91. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, julga-se 

antecipadamente o feito, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, como também inexistindo preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade e interesse, passo ao exame do 

mérito da causa. Trata-se de ação de busca e apreensão em que se 

objetiva a restituição do veículo Mercedes Benz, cor branca, placa 

NJH-4413/MT, em razão da inadimplência desde 15.04.2019, a partir da 

prestação nº 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 

três centavos). A parte requerida contestou alegando a perda do objeto 

da presente demanda, uma vez que ciente da apreensão do veículo, 

quitou o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, bem como que 

se encontrava inadimplente apenas com uma parcela do contrato e 

concluiu que figurou no caso em tela o instituto do adimplemento 

substancial. Pois bem. Da análise detida dos autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerida em relação ao alegado descabimento da 

ação de busca e apreensão, uma vez que, primeiramente, foi enviada em 

seu endereço, a notificação extrajudicial, sendo certo que apenas efetivou 

o pagamento da parcela atrasada após ser notificado (06/06/2019). 

Quanto à teoria do adimplemento substancial, denota-se inexistir respaldo 

legal a ensejar sua aplicação, uma vez que configuraria verdadeiro 

incentivo ao inadimplemento das parcelas contratuais restantes, com o 

evidente propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por 

outras vias judiciais, contrariando assim o consagrado princípio da boa-fé 

contratual e, ainda, obstando a utilização da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-Lei nº 911/69. Nesse sentido, veja-se o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA 

LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (…). 2. A Segunda Seção do STJ, 

no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária 

regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969 (REsp 1622555/MG, Relator para o 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. 

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ, 4ª Turma, AgInt 

no REsp nº 1698348/DF, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, data do 

julgamento: 01/03/2018). Assim, o pagamento da maior parte das parcelas 

não é capaz de afastar as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, 

que permite o manejo da ação de busca e apreensão em caso de 

inadimplência. Por outro lado, verifica-se que o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido em 22.11.2019 e o débito no valor de R$ 

47.391,02(quarenta e sete mil, trezentos e noventa um reais e dois 

centavos), descrito na inicial, foi depositado judicialmente em 04.12.2019, 

ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem 

apreendido deve ser restituído ao devedor fiduciante/requerido. Nesse 

sentido, o julgado: “RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO 

DA MORA NO PRAZO ESTABELECIDO – VENDA ANTECIPADA DO BEM – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DA 

MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 - POSSIBILIDADE – 
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MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento integral do débito 

foi efetuado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pois a liminar foi 

concedida em 09/06/2014, segundo fl. 32, o mandado de busca e 

apreensão cumprido em 09/04/2014, conforme fl. 46 e o pagamento 

realizado em 14/07/2014 (fl.44); 2. Configura-se válida a purgação da 

mora realizada pela Apelada/devedora, que efetuou o pagamento dentro 

de 05 (cinco) dias, bem como devida a aplicação da multa cominada à 

Apelante/credora, por ter vendido o bem antecipadamente (...).” (TJMT, Ap 

23158/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017). Outrossim, o banco 

requerente impugnou a contestação, alegando que o valor depositado 

revela-se insuficiente, pois não consta as devidas atualizações, não tendo 

efeitos para purgação da mora. Entretanto, o pagamento da integralidade 

da dívida pendente na ação de busca e apreensão, com fundamento no § 

2º do art. 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui 

honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, mas somente os 

valores apresentados pelo credor na inicial. In casu, o banco requerente 

cobrava na inicial o montante de R$ 47.391,02 (quarenta e sete mil, 

trezentos e noventa um reais e dois centavos), e o requerido depositou 

judicialmente o referido valor, motivo pelo qual entendo que ocorreu a 

purgação da mora. Sobre o tema, o precedente jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 

Nº 911/69. APLICAÇÃO DA LEI 10.931/2004. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da integralidade da dívida pendente na 

ação de busca e apreensão, com fundamento no §2º do art. 3º do Decreto 

Lei nº 911/1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas 

iniciais. Precedentes desta eg. Corte. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, Apelação (CPC) 

5344522-76.2017.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 21/08/2018, DJe de 21/08/2018). ANTE O 

EXPOSTO, com base na motivação supra, EXTINGO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, 

para consolidar nas mãos da parte requerida, o bem apreendido nos 

autos, em razão da purgação da mora e, por consequência, revogo a 

liminar deferida no feito. Por consequência, determino a imediata 

expedição de mandado para restituição do veículo descrito no feito ao 

requerido. Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 dias, 

fornecer aos autos conta bancária para transferência do valor depositado 

judicialmente. Com a expedição do alvará eletrônico, proceda-se o banco 

requerente, no prazo de 10 dias, a baixa no gravame do veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT, CHASSI 

9BM695302AB698761, RENAVAM n. 197717594. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta 

às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MUTIANGLA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIRA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAHARA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO OAB - GO47265 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001628-80.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MUTIANGLA PEREIRA LUZ 

REQUERIDO: VALDEIRA LIMA DA SILVA Vistos. Compulsados os autos, 

extrai-se que a parte requerida peticionou no feito arguindo a 

incompetência deste juízo para processar a presente demanda, bem como 

requereu seja deferida a realização da audiência de conciliação outrora 

aprazada por videoconferência (SKYPE ou WHATSAPP), consoante 

petições retro. Pois bem. Quanto à arguição da incompetência territorial, 

deixo para analisá-la após a realização da audiência de conciliação. Ao 

mesmo tempo, em atenção aos Princípios que regem os atos praticados 

sob a égide da Lei 9.099/95, especialmente o da celeridade e da 

informalidade, DEFIRO, excepcionalmente, o pedido de realização da 

audiência de conciliação por videoconferência (SKYPE, WHATSAPP ou 

por outro sistema/aplicativo), devendo as partes serem intimadas da 

presente decisão. No mais, aguarde-se a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE JESUS NEVES SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000243-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o endereço do executado, informado nos 

autos, localiza-se na cidade de ConfresaMT e que a guia de recolhimento 

de diligência de ID28331438 refere-se à cidade de Porto Alegre do Norte, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para providenciar o recolhimento da diferença do valor da 

diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 24 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 70721 Nr: 3802-84.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G da Silva Martins de Jesus - ME, GRACIELA 

DA SILVA MARTINS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte Exequente para se manifestar 

quanto ao fim do prazo de suspensão solicitada na Ref 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 70919 Nr: 3893-77.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALISA E GROTH LTDA, Rosana Santiago 

Galisa, JOSE DARCI GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar novamente a parte Exequente para 

que manifeste quanto a proposta de parcelamento juntada nos autos pelos 

Executados (Ref 08) conforme decisão de Ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 4066-04.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA DONA LENA LTDA, MARIA HELENA 

BARRETO MARTINS, ROBERTO RUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

Exequente, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestar-se em prosseguimento, informando inclusive se houve a 

quitação dos débitos contidos na CDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 73344 Nr: 4995-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.M. de J. S. Brum - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a frustração da diligência citatória, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para manifesta-se em prosseguimento no 

prazo de 30 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123704 Nr: 7355-37.2019.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Polícial de Confresa MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Silva Santos, WELLINGTON LOPES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS VIEIRA - 

OAB:55270, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB

 ANTE O EXPOSTO, pela fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON LOPES FERREIRA, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, do CPP): 1 – Comparecer a todos os atos do processo e 

manter seu endereço atualizado;2 – Proibição de ausentar-se da Comarca 

de Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem 

prévia autorização judicial;3 – Não manter contato com usuários ou 

traficantes de drogas, nem se envolver em outros ilícitos.Cientifique-se o 

indiciado que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, 

dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão 

preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa.Junte-se cópia desta decisão na Ação Penal, atualize-se o 

Apolo com relação à soltura do processado e arquive-se o feito em tela, 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000030-71.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000030-71.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação 

de Tutela ajuizada pelo Ministério Público Estadual atendendo os 

interesses de PHIETRO HALLENCAR BATISTA DOS SANTOS, neste ato 

representado por sua genitora, Sra. Letícia Batista dos Santos, em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Porto Esperidião/MT, todos já 

devidamente qualificados nos autos. 3. Consta na exordial que o 

substituído é portadora de DEFORMIDADES CONGÊNTAS NO PÉ DIREITO – 

CID 10 Q66, razão pela qual necessita, com urgência, realizar o 

procedimento cirúrgico. 4. Aduz que, conforme informações médicas, o 

infante deveria realizar o procedimento cirúrgico no pé direito até o oitavo 

mês de vida porém, ao questionar a Secretaria de Saúde de Porto 

Esperidião sobre eventual previsão de agendamento da consulta, foi 

informada que não havia previsão alguma para dar início ao tratamento. 5. 

Por conseguinte, discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais do 

direito à saúde e à vida, a parte autora requereu sejam julgados totalmente 

procedentes os pedidos formulados, para condenar o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Porto Esperidião à obrigação de fazer consistente 

na viabilização/fornecimento de todo e qualquer tratamento indispensável 

à correção patológica do infante. 6. Junto com a inicial vieram os 

documentos de ID. 17628348. 7. A tutela antecipada não foi concedida 

conforme ID. 17849121, em decisão datada de 06/02/2019. 8. Foi solicitado 

parecer técnico do NAT – Núcleo de Atendimento Técnico do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual informou que não foram 

encontrados nos autos algo que indique urgência, considerando caso 

eletivo. Não sendo provado que o paciente deva ser operado até o 8º 

(oitavo) mês de vida, não sendo necessária a consulta exclusivamente no 

Hospital Sotrauma. 9. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

em ID. 17941648. 10. Devidamente citado, o Município de Porto Esperidião 

manteve-se inerte. 11. A parte requerente, por sua vez, apresentou 

impugnação à contestação (ID. 19013823), requerendo a procedência da 

ação e a decretação da revelia do Município de Porto Esperidião/MT. 12. 

Vieram os autos conclusos. 13. É o relato do necessário. 14. Decido. 15. 

À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 16. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 17. Neste contexto, sopesada a postulação 

do Autor, não se tem por desnecessária a instrução processual, devendo 

o feito ser apreciado consoante à prova pré-constituída constante nos 

autos, retratada na documentação que instruiu a inicial e somada à 

conduta indiferente do segundo Requerido. 18. De proêmio, partindo do 

pressuposto elementar de que o requerido foi devidamente citado e não 

apresentou contestação, conforme Certidão Id. 20562883, à luz do que 

estabelece o artigo 345, II do Código de Processo Civil, não se operam os 

efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública em face da 

inexistência de contestação do Município, por se tratar de pessoa jurídica 

de direito público, cujos direitos são indisponíveis, não acarretando, desta 

forma, os efeitos previstos pelo legislador no artigo 344 do mesmo 

diploma. 19. Pois bem. 20. A saúde e a vida humana são bens 

juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa do Brasil, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder 

Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 21. Esta norma não há de ser vislumbrada como 

apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade. A saúde é direito 

de todos, direito inalienável e subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do 

Estado; se este não age no amparo da diretriz traçada pela regra, o direito 

à saúde do cidadão não será, por isto, afetado. 22. Noutras palavras, é 

preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da 

república virem letra morta. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. 23. De tal sorte, 

o Poder Público - federal, estadual ou municipal – são responsáveis pelas 

ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se 

do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. 24. Nesse 

pórtico, trago à baila os ensinamentos de Alexandre de Moraes, em sua 

obra Direito Constitucional, 9ª edição, Editora Jurídico Atlas, São Paulo, 

2001, pág. 637/638, verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
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risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 

196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado (CF, art. 197)”. 25. A saúde, repito, é um direito de todos e dever 

do Poder Público. 26. Nossas Jurisprudências vêm entendendo que é 

direito do cidadão e dever inarredável do Estado (Estado, Município e 

União) o fornecimento de medicamento de difícil acesso ou tratamento a 

doentes que deles necessitem para o uso permanente ou por tempo 

indeterminado. 27. A obrigação é, portanto, solidária entre União, Estados 

e Município. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, ad littteram: 

(STF-014337) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: 

FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. 

Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos 

medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento 

nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, 

DJU 06.05.2005). STJ-177339) E FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO A 

QUO. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO 

MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. PRAZO E VALOR DA MULTA. 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APRECIAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 07, STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo 

regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. 

Acórdão a quo segundo o qual "como bem assentado na Constituição da 

República (art. 196), o direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas. 

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 aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência 

farmacêutica e médico-hospitalar". 3. Argumentos da decisão a quo que 

são claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, 

contradições ou ausência de fundamentação. O não acatamento das 

teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao 

julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender 

atinente à lide. Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a 

seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu 

livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, 

não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância 

especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, II, 

do CPC, quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a 

quo. 4. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do 

Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no 

sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar 

às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação 

necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 

Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a 

solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 5. É 

pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex 

officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária 

cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de 

descumprimento de obrigação de fazer. 6. Demonstrado, de modo 

evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao 

exame das provas depositadas nos autos. As questões nodais acerca da 

verificação dos requisitos para a antecipação da tutela - verossimilhança 

das alegações e o receio de dano irreparável - tidos pela decisão a quo 

como não demonstrados, assim como do prazo e do valor da multa 

constituem matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a 

via estreita da súplica excepcional. Na via Especial não há campo para 

revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal 

recurso é apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da 

Súmula nº 07, STJ. 7. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental 

no Recurso Especial nº 690483/SC (2004/0138058-9), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Min. José Delgado. j. 19.04.2005, unânime, DJ 06.06.2005). 28. É de se 

registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público de 

fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento de 

portadores de moléstias graves, notadamente quando há demonstração 

da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do 

dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente. 

29. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, pelo cidadão, do 

direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. Rel: Des. Márcio 

Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011). 30. Ainda: A Constituição Federal 

assegura a todos os cidadãos atendimento integral aos serviços públicos 

de saúde, por ser este um dos direitos fundamentais que objetivam 

garantir a dignidade da pessoa humana.” (TJMT – Apel. Cível nº 

86709/2010 e 54184/2009). (...) O poder público tem o dever constitucional 

de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que 

não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.” 

(Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. Gilberto Giraldelli, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/09/2011. 31. Por oportuno, vale citar os seguintes dispositivos 

constitucionais: Art. 5° - 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: 

...omissis... § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – 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. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” 32. Não menos importante, o direito social, 

dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a 

justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos 

direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais 

elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento 

de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à 

segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos 

do que a igualdade entre os homens. 33. Logo, além do direito social 

garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no 

artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. 34. 

Veja-se: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 35. Para 

corroborar o raciocínio exposto acima, convém citar o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção de tais 

medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que 

vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso 

II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a 

“universalidade da cobertura e do atendimento”. (art. 194, parágrafo único, 

I) . (...)” 36. Deste modo, resta patente a obrigação do requerido em 

fornecer o tratamento e cirurgia pleiteado pelo autor na exordial. 37. 

Relativamente à imposição de multa pelo descumprimento do julgado 

proferido, a denominada "astreintes", em casos similares, entendo que 

assiste razão aos Requeridos, tendo em vista que poderá o Magistrado 

fazer uso do bloqueio de verbas públicas, mecanismo com maior poder de 

eficácia para a devida prestação da tutela jurisdicional, mantendo-se a 

harmonia com o interesse público. 38. Portanto, entendo desnecessária e 
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inadequada se mostra a imposição de multa ao requerido em caso de 

descumprimento de comando judicial, tanto que na liminar deferida não faz 

menção a multa, mas sim, expressamente prevê a possibilidade de 

bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. 39. No que 

tange à alegação de que o requerente teria condições financeiras de 

arcar com os custos da medicação, ressalte-se que ela é beneficiária da 

Assistência Judiciária presume-se ser ele pobre, sem condições de 

adquirir o tratamento na rede privada, de modo que o ônus de demonstrar 

que ele teria condições de arcar com custos seria do requerido, o qual 

não se desincumbiu satisfatoriamente do mesmo. 40. Logo, tendo em vista 

a imprescindibilidade do procedimento pleiteado, o Estado de Mato Grosso 

e o Município de Porto Esperidião há de ser obrigado a fornecer os 

procedimentos para a realização do procedimento cirúrgico para correção 

de deformidades congênitas no pé direito (CID 10 Q66). 41. Ante ao 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, consistente na 

viabilização/fornecimento de todo e qualquer tratamento indispensável a 

correção da patologia (pé torto) do paciente Phietro Hallencar Batista dos 

Santos. 42. Sem condenação em custas, nos termos do artigo 3º da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. 43. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se, observadas às formalidades legais. 

44. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 03 de julho de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000186-59.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LENICE 

LUIZA GONCALVES RÉU: AILTON SCAPIN Vistos. Trata-se de Ação de 

Alimentos ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso na 

qualidade de substituto processual da menor impúbere ANA JULIA 

GONÇALES SCAPIN, nestes atos representada por sua genitora LENICE 

LUIZA GONÇALES em face de AILTON SCAPIN. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 20614924), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. Consta do 

referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: Acordou-se 

que o genitor ficará responsável a título de prestação alimentícia o 

montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) reais, equivalentes a 

25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, bem como as 

despesas extraordinárias serão divididas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada genitor, cujo valor será depositado na 

conta bancária da representante da menor, LENICE LUIZA GONÇALES, 

qual seja: Banco Bradesco, Agência 1454-0, Conta Corrente 0003541-6, 

iniciando-se no dia 25 de junho de 2019. As partes acordaram ainda que, 

em caso de desemprego, os alimentos serão reduzidos para 15% (quinze 

por cento) do salário-mínimo vigente. O Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo realizado em sede de audiência de conciliação. É 

o relatório. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Verifico 

que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e 

preenchem os requisitos legais. Definidos os alimentos, restou 

devidamente resguardado os interesses da menor, logo, a vontade das 

Requerentes merece guarida. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência de ID 20614924), 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, já que em consonância com os ditames 

legais. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art.487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista que o advogado Erykson Thyago Pereira da Silva - 

OAB/MT 22.102, foi nomeado para patrocinar a Defesa do requerido 

conforme ID 20614924, fixo os honorários advocatícios, em favor do 

causídico, pela atuação na presente demanda, no montante de 01 URH, 

tomando-se em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado 

nos autos pelo Defensor ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 28 de agosto de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000186-59.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LENICE 

LUIZA GONCALVES RÉU: AILTON SCAPIN Vistos. Trata-se de Ação de 

Alimentos ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso na 

qualidade de substituto processual da menor impúbere ANA JULIA 

GONÇALES SCAPIN, nestes atos representada por sua genitora LENICE 

LUIZA GONÇALES em face de AILTON SCAPIN. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 20614924), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. Consta do 

referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: Acordou-se 

que o genitor ficará responsável a título de prestação alimentícia o 

montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) reais, equivalentes a 

25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, bem como as 

despesas extraordinárias serão divididas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada genitor, cujo valor será depositado na 

conta bancária da representante da menor, LENICE LUIZA GONÇALES, 

qual seja: Banco Bradesco, Agência 1454-0, Conta Corrente 0003541-6, 

iniciando-se no dia 25 de junho de 2019. As partes acordaram ainda que, 

em caso de desemprego, os alimentos serão reduzidos para 15% (quinze 

por cento) do salário-mínimo vigente. O Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo realizado em sede de audiência de conciliação. É 

o relatório. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Verifico 

que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e 

preenchem os requisitos legais. Definidos os alimentos, restou 

devidamente resguardado os interesses da menor, logo, a vontade das 

Requerentes merece guarida. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência de ID 20614924), 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, já que em consonância com os ditames 

legais. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art.487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista que o advogado Erykson Thyago Pereira da Silva - 

OAB/MT 22.102, foi nomeado para patrocinar a Defesa do requerido 

conforme ID 20614924, fixo os honorários advocatícios, em favor do 
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causídico, pela atuação na presente demanda, no montante de 01 URH, 

tomando-se em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado 

nos autos pelo Defensor ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 

096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 28 de agosto de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000452-46.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: LARIELE CORREIA PIRES DE PAULA REQUERIDO: 

ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Divórcio Direto c/c Fixação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos 

Provisórios ajuizada por Lariele Correia Pires de Paula Santos em face de 

Ademilton Barbosa dos Santos, ambos qualificados nos autos. 3. Na 

audiência de conciliação realizada (ID 25739352), houve a 

autocomposição entre as partes, vindo os autos conclusos para a devida 

homologação. 4. Consta do referido termo de audiência, o acordo nos 

seguintes termos: 5. As partes acordaram em relação ao divórcio, e 

informaram que não há a bens a partilhar. 6. O genitor pagará a título de 

pensão alimentícia o valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. A guarda 

do menor será exercida de forma unilateral pela genitora e as visitas serão 

de forma livre pelo genitor. A requerente passará a utilizar o nome de 

solteira: Lariele Correia Pires de Paula 7. Instado a manifestar-se, o 

Ministério Público pugnou pela homologação do acordo em sede de 

audiência de conciliação. 8. É o relatório. 9. Decido. 10. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 11. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 12. Verifico que as cláusulas do 

acordo entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. 13. Definidos os alimentos, restou devidamente resguardado os 

interesses dos menores, logo, a vontade do Requerente merece guarida. 

14. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o 

acordo (audiência de ID 25739352), 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, 

já que em consonância com os ditames legais. 15. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Lariele Correia Pires de Paula. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Considerando a 

nomeação de ID 24013077, ARBITRO os honorários em favor da douta 

advogada Adrielle Santos Bachega - OAB/MT 15192, no valor equivalente 

a 03 (três) URH’s, conforme tabela XI, da OAB/MT, bem como ao d. 

causídico Jorge Antonio Gonçalves Junior OAB/MT 24346, no equivalente 

a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência de ID 25739352. 19. Expeçam-se a 

(s) respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 

20. Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 21. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 22. Publique-se. 23. Registre-se. 24. Intimem-se. 25. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000452-46.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: LARIELE CORREIA PIRES DE PAULA REQUERIDO: 

ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Divórcio Direto c/c Fixação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos 

Provisórios ajuizada por Lariele Correia Pires de Paula Santos em face de 

Ademilton Barbosa dos Santos, ambos qualificados nos autos. 3. Na 

audiência de conciliação realizada (ID 25739352), houve a 

autocomposição entre as partes, vindo os autos conclusos para a devida 

homologação. 4. Consta do referido termo de audiência, o acordo nos 

seguintes termos: 5. As partes acordaram em relação ao divórcio, e 

informaram que não há a bens a partilhar. 6. O genitor pagará a título de 

pensão alimentícia o valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. A guarda 

do menor será exercida de forma unilateral pela genitora e as visitas serão 

de forma livre pelo genitor. A requerente passará a utilizar o nome de 

solteira: Lariele Correia Pires de Paula 7. Instado a manifestar-se, o 

Ministério Público pugnou pela homologação do acordo em sede de 

audiência de conciliação. 8. É o relatório. 9. Decido. 10. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 11. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 12. Verifico que as cláusulas do 

acordo entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. 13. Definidos os alimentos, restou devidamente resguardado os 

interesses dos menores, logo, a vontade do Requerente merece guarida. 

14. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o 

acordo (audiência de ID 25739352), 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, 

já que em consonância com os ditames legais. 15. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Lariele Correia Pires de Paula. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Considerando a 

nomeação de ID 24013077, ARBITRO os honorários em favor da douta 

advogada Adrielle Santos Bachega - OAB/MT 15192, no valor equivalente 

a 03 (três) URH’s, conforme tabela XI, da OAB/MT, bem como ao d. 

causídico Jorge Antonio Gonçalves Junior OAB/MT 24346, no equivalente 

a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência de ID 25739352. 19. Expeçam-se a 

(s) respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 

20. Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 21. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 22. Publique-se. 23. Registre-se. 24. Intimem-se. 25. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000452-46.2019.8.11.0098
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000452-46.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: LARIELE CORREIA PIRES DE PAULA REQUERIDO: 

ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de 

Divórcio Direto c/c Fixação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos 

Provisórios ajuizada por Lariele Correia Pires de Paula Santos em face de 

Ademilton Barbosa dos Santos, ambos qualificados nos autos. 3. Na 

audiência de conciliação realizada (ID 25739352), houve a 

autocomposição entre as partes, vindo os autos conclusos para a devida 

homologação. 4. Consta do referido termo de audiência, o acordo nos 

seguintes termos: 5. As partes acordaram em relação ao divórcio, e 

informaram que não há a bens a partilhar. 6. O genitor pagará a título de 

pensão alimentícia o valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. A guarda 

do menor será exercida de forma unilateral pela genitora e as visitas serão 

de forma livre pelo genitor. A requerente passará a utilizar o nome de 

solteira: Lariele Correia Pires de Paula 7. Instado a manifestar-se, o 

Ministério Público pugnou pela homologação do acordo em sede de 

audiência de conciliação. 8. É o relatório. 9. Decido. 10. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 11. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 12. Verifico que as cláusulas do 

acordo entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. 13. Definidos os alimentos, restou devidamente resguardado os 

interesses dos menores, logo, a vontade do Requerente merece guarida. 

14. Conforme se extrai do conteúdo do expediente que instrumentalizou o 

acordo (audiência de ID 25739352), 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, 

já que em consonância com os ditames legais. 15. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação acordada entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 16. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, 

da Lei 6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja Lariele Correia Pires de Paula. 17. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento. 18. Considerando a 

nomeação de ID 24013077, ARBITRO os honorários em favor da douta 

advogada Adrielle Santos Bachega - OAB/MT 15192, no valor equivalente 

a 03 (três) URH’s, conforme tabela XI, da OAB/MT, bem como ao d. 

causídico Jorge Antonio Gonçalves Junior OAB/MT 24346, no equivalente 

a 01 (uma) URH, pelo ato da audiência de ID 25739352. 19. Expeçam-se a 

(s) respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 

20. Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 21. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 22. Publique-se. 23. Registre-se. 24. Intimem-se. 25. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-73.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Procuradores constituídos, para manifestarem sobre o laudo 

socioeconômico de Id. 26527145, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27058 Nr: 437-80.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rikson Carlos de Albuquerque Martins, 

Adenilson Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, José 

de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 Autos cód. 27058 [nº 437-80.2008.811.0098]

Vistos.

Tomando em conta a manifestação do Ministério Público à fl. 358, 

devidamente acompanhada dos docs. de fls. 359/368, aliado ao decurso 

de mais de 11 (onze) anos desde a apreensão das motocicletas, o que 

evidentemente lhes acarretou uma perda imensurável de valor, quiçá 

inutilidade.

Ainda, registre-se que há documentos informando que as motocicletas 

encontram-se devidamente registradas no DETRAN e com atualizações 

posteriores à apreensão, o que demonstra que possivelmente foram 

restituídas aos proprietários.

 De um modo ou de outro, entendo como despiciendas novas diligências 

para encontrar as motocicletas, eis que não foram constatadas 

ilegalidades, tampouco houve manifestações de interesse sobre elas.

No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão da sentença de fls. 

352/354 e da decisão de fl. 356.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28030 Nr: 128-25.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edílson Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Paulo César Ferreira da Cunha - OAB:6701

 PROCESSO/CÓD 28030 [nº 128-25.2009.811.0098]

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que negou provimento ao recurso defensivo, expeça-se a 

guia de execução definitiva e CUMPRA-SE o remanescente da sentença, 

expedindo-se a guia de execução definitiva, bem como o competente 

mandado de prisão, inserindo-se o nome do condenado Edilson Aparecido 

de Souza, devidamente qualificado, no BNMP.

No mais, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 51169 Nr: 668-68.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184
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 Cód. 51169 [668-68.2012.811.0098]

Vistos.

Ante a certidão de fl. 123, OFICIE-SE a autoridade policial para que junte 

aos autos o comprovante de depósito da fiança arbitrada à fl. 16, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após vista ao Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito no prazo de 15 (dez) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 53503 Nr: 83-45.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos cód. 53503 [nº 83-45.2014.811.0098]

Vistos.

Extinta a punibilidade do reeducando pelo indulto natalino concedido às fls. 

110/110-vº.

O reeducando foi intimado da sentença (fl. 111).

Transitou em julgado para as partes (fl. 116).

Cálculo da pena de multa atualizado em 04/09/2018 (fl. 122).

É o relatório, fundamento e decido.

Haja vista a inércia tanto do reeducando, quanto de sua causídica em 

relação ao valor da multa, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

No mais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 572-82.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinthia Resende Castro Silva 

- OAB:OAB/GO 22.239

 Autos cód. 54055 [nº 572-82.2014.811.0098]

Vistos.

Extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena (fl. 

97).

O reeducando foi intimado da sentença (fl. 97/97-vº).

Cálculo da pena de multa atualizado em 08/02/2018 (fl. 99).

Tomou ciência do novo cálculo da pena de multa conforme certificado à fl. 

106.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Haja vista a inércia tanto do reeducando, quanto de sua defesa em 

relação ao valor da multa, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

No mais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 57772 Nr: 344-39.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdRdJ, JDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Autos cód. 57772 [nº 344-39.2016.811.0098]

Vistos.

O Ministério Público pugnou pela conversão do feito em diligência, para o 

fim de serem obtidas as oitivas da audiência de fls. 393/394, eis que não 

se encontram nos autos (fl. 586).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, constato que realmente a mídia referente à audiência de fls. 

393/394 não está na fl. 403, e, conforme informações do Gestor Geral, as 

oitivas daquela data não encontram-se com backup, eis que o Hard Disc 

do computador em que elas ficavam queimou.

Assim, na toada da cota ministerial, intimem-se os advogados para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informem se possuem cópia da mídia, ou ainda, 

se estão com a original, eis que fizeram referências às oitivas realizadas 

naquela solenidade, denotando-se que tiveram acesso a ela.

Decorrido o prazo conclusos.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 59811 Nr: 209-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Autos cód. 59811 [n° 209-90.2017.811.0098].

Vistos.

Tendo em vista que foram procedidas tentativas infrutíferas de intimação 

pessoal do acusado Cézar Ferreira da Cruz, não havendo outros 

endereços apresentados pelo parquet, na toada de sua cota de fl. 84, 

determino a intimação por edital nos termos do art. 392, §1º, do CPP, com o 

prazo de 90 (noventa) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66205 Nr: 453-48.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 Autos cód. 66205 [nº 453-48.2019.811.0098]

Vistos.

Processo em ordem.

De pronto, haja vista que as partes foram cientificadas da sentença, bem 

como o acusado foi intimado, certifique-se o trânsito em julgado, e, na 

sequência, CUMPRA-SE o remanescente da sentença de fls. 133/137-vº, 

expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66743 Nr: 753-10.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Souza Valadão, Reginaldo Damião da Silva 

Souza, Camila Augusta de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Os autos vieram conclusos.É o relatório, fundamento e decido.De pronto, 

atenta ao fato de que a tempestividade recursal ainda não foi certificada, 

certifique-se. Acaso o recurso seja tempestivo, desde logo RECEBO o 

recurso de apelação defensivo de Ilton Souza em seus efeitos legais.Vista 

à defesa para apresentar suas razões recursais, após ao Ministério 

Público para apresentar suas contrarrazões, ambos no prazo sucessivo 

de 08 (oito) dias. No mais, quanto à acusada Camila Augusta de Oliveira 

esta não foi encontrada para intimação pessoal (fl. 224), dessa forma, 

DETERMINO a intimação por edital nos termos do art. 392, §1º, do CPP, 

com o prazo de 90 (noventa) dias.Nessa linha, inadmissível que os autos 

aguardem em cartório todo esse tempo, eis que o condenado Reginaldo 

está preso e pende em seu favor recurso de apelação. Assim DETERMINO 

o desmembramento dos autos com relação a Camila, nos termos do art. 80 

do CPP, devendo os novos autos aguardarem o decurso da intimação por 

edital, e em seguida virem conclusos.Intimem-se as defesas de Ilton e 

Reginaldo para que apresentem suas razões recursais no prazo de 08 

(oito) dias. Com o aporte das razões e contrarrazões recursais de 

Reginaldo e Ilton subam os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para apreciação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 1528-25.2019.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É o relatório, fundamento e decido.De proêmio cumpre destacar que 

acolho os embargos de declaração e dou parcial provimento pelo que 

CHAMO O FEITO À ORDEM.Pois bem, conquanto o douto causídico tenha 

pugnado pela inflação para o montante de 05 (cinco) URH’s, entendo por 

desproporcional tendo em vista o valor atual de referida unidade, sendo 

que com esteio na tabela da OAB e tendo em vista os serviços prestados, 

entendo o valor de 03 (três) URH’s como acertado e justo.Por estes 

motivos, diante da nomeação do advogado Dr. Khristian Santana Ramos 

OAB/MT n° 10.318 (fl. 29), revogo os honorários fixados às fls. 61/62 e 

arbitro-lhe honorários no importe de 03 (três) URH’s. Expeça-se a 

competente certidão.Bem assim, conheço os embargos de declaração e 

dou-lhe parcial provimento.No mais, Cumpra-se o remanescente da 

sentença de fls. 61/62.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE a 

defesa.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66349 Nr: 521-95.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleumar da Silva Arce, Jaqueline Valadares 

Korb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O, Karita Fernanda Almisse Mariano - 

OAB:24811/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 66349 [521-95.2019.811.0098]

Vistos.

Tendo em vista que foram procedidas tentativas infrutíferas de intimação 

pessoal da acusada Jaqueline Valadares Korb, o parquet apresentou 

novo endereço à fl. 186, sendo assim DETERMINO que seja expedida 

Carta Precatória à Cáceres/MT, bem como sejam encaminhadas as 

informações apresentadas pelo Ministério Público, visando auxiliar na 

eficiência do ato processual.

 Caso reste infrutífera a localização da acusada, determino a intimação por 

edital com o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 392, §1º, do 

CPP.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 08 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 65019 Nr: 1632-51.2018.811.0098

 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 Campos, WELLINGTON 

FIGUEIREDO DE AMIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O, Kleber de Soza Silva - OAB:

 PROCESSO/CÓD 65019 [nº 1632-51.2018.811.0098]

Vistos.

Os autos retornaram do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

constando-se que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, tão 

somente para absolver Wellington do delito de corrupção ativa, bem como 

pela readequação de pena do delito de falsa identidade.

 Outrossim, expeça-se a guia de execução definitiva com as novas 

alterações e CUMPRA-SE o remanescente da sentença prolatada às fls. 

243/255, anotando-se que também é considerado hediondo o crime de 

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 

da Lei no 10.826/03, eis que os fatos foram cometidos após a vigência da 

nova Lei 13.497/2017.

Ainda, denota-se que o condenado foi assistido por defensor dativo, que 

já teve honorários arbitrados pelo acompanhamento em primeiro grau em 

sentença. Assim, tendo em vista que o douto causídico Dr. Kleber de 

Souza Silva OAB/MT 8002 interpôs recurso de apelação, com suas 

razões, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 05 (cinco) 

URH’s. Expeça-se a competente certidão, sem prejuízo da já determinada 

em sentença pelo acompanhamento em primeiro grau.

 Cumpridas as deliberações, e certificado o trânsito em jugado, expeça-se 

a guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 1375-89.2019.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Eduardo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e convertido em prisão 

preventiva, fls. 30/31-v°.Audiência de custódia realizada no dia, 

15/10/219, fls. 38/38-v, momento em que fora nomeado o Dr. Khristian 

Santana Ramos, para defesa do flagrado.Posteriormente a defesa aviou 

pedido de liberdade provisória sem fiança, afirmando que o juízo 

plantonista arbitrou fiança, e que por não ter pago, o flagrado teve sua 

prisão convertida em preventiva. Ainda, assinalou os predicados pessoais 

favoráveis, e que não estão preenchidos os vetores do art. 312 do Código 

de Processo Penal, fls. 52/55.O Ministério Público, após ter vista dos 

autos, se manifestou, em síntese, pelo indeferimento das pretensões 

defensivas, bem como pelo mantimento da prisão preventiva, às fl. 

57/59.O pedido de revogação de prisão fora indeferido, bem como foi 

arbitrado ao douto causídico 01 (uma) URH a título de honorários 
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advocatícios, fls. 60/61-v°. A defesa, por sua vez, insurgiu-se com 

embargos de declaração tendo em vista a discordância com o valor 

estipulado a título de honorários advocatícios (fls. 62/64).Os autos vieram 

conclusos.É o relatório, fundamento e decido.De proêmio cumpre destacar 

que acolho os embargos de declaração e dou parcial provimento pelo que 

CHAMO O FEITO À ORDEM para retificar a decisão de fls. 60/61, tendo em 

vista a fixação de honorários advocatícios. Diante da nomeação do 

advogado Dr. Khristian Santana Ramos OAB/MT n° 10.318 (fl. 38/38-v°), 

revogo os honorários fixados às fls. 60/61-vº e arbitro-lhe honorários no 

importe de 03 (três) URH’s. Expeça-se a competente certidão.Bem assim, 

conheço os embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento.No 

mais, Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 60/61-v°.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIME-SE a defesa.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 14 

de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30739 Nr: 242-90.2011.811.0098

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA COM O FITO 

DE CUMPRIR O MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA 

CONTRARRAZOAR O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 

AUTOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63107 Nr: 555-07.2018.811.0098

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66197 Nr: 445-71.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO AMARAL RIBEIRO, JULIAN 

AMARAL, Leandro Peron, Douglas de Jesus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, jeferson santana da silva - OAB:19102, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:MT/19.495 B

 No mais, pertinente explicitar que a instrução processual é dada com a 

urgência que os processos com réu preso demandam, bem assim, por não 

ver ilegalidade na prisão, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão. 

Ainda, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva por estarem 

presentes seus requisitos e se demonstrarem insuficientes as cautelares 

diversas da prisão. DEFIRO o pedido do Ministério Público no item II, da 

cota ministerial de fls. 309/311, devendo a Secretaria da Vara OFICIAR a 

1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT a fim de que junte nos processos 

executivos nº 0003750-24.2014.8.11.0006 e 0001627-58.2011.8.11.0006, 

nos moldes do ofício enviado à fl. 152.OFICIE-SE a 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, informando o novo endereço 

apresentado pelo parquet, bem como os números telefônicos 

apresentados no item III da cota de fls. 309/311, visando auxiliar a 

encontrar a testemunha Lucas Daniel Rodrigues Silva que será ouvida na 

precatória cód. 270867 [nº 2290-11.2019.811.0011]. Consigne-se as 

seguintes informações a respeito do endereço do menor:Rua 25 de 

Dezembro, nº 3679 (na esquina tem um Bar), Bairro Jardim São Paulo, 

município de Mirassol D’Oeste/MT (residência de Leandro Henrique Silva 

Rodrigues – irmão, 65 9.9932-3703), telefones (65) 9.9817-3860 (menor 

Lucas), (65) 9.9664-5763 (Valdirene – genitora) e (65) 9.9913-6323 (avó 

– Marinalva).No mais, AGUARDE-SE a devolução das missivas e 

cumpra-se o remanescente da decisão de fl. 238.Dada a urgência do caso 

sirva cópia da presente como mandado/ofício.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 23 de janeiro de 

2020Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60363 Nr: 573-62.2017.811.0098

 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): Nauzely Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista - OAB:21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A GUIA DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE 

JUSTIÇA, AFIM QUE QUE POSSA SER CUMPRIDO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA SETENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29712 Nr: 764-54.2010.811.0098

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 1556-61.2017.811.0098

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJMF, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Monezzi Soares - 

OAB:24.820, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059/O

 Autos nº. 1556-61.2017.811.0098 (Código: 62145)

Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido, feito por DAYMON 

COM. DE VEÍCULOS LTDA-ME, representada por Juliana Tolló.

O Ministério Público se manifestou pelo desentranhamento do petitório e 

documentos de fls. 146/155, e a sua distribuição na forma de incidente, 

bem como se manifestou pelo deferimento do pedido (fls. 157/158).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De proêmio, na toada da cota ministerial de fls. 157/158, DETERMINO o 

desentranhamento das fls. 146/155, bem como da manifestação ministerial 

de fls. 157/158, substituindo-as por certidão, e procedendo com a 

distribuição como incidente. Na sequência, proceda com o apensamento 

do incidente a estes autos, devendo voltar conclusos imediatamente para 

apreciação do pedido.

CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020.
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Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 1150-11.2015.811.0098

 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: Rosa Pereira Soler Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52068 Nr: 200-70.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR OS DADOS BANCÁRIOS AFIM DE QUE POSSA SER 

EXPEDIDO O ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50066 Nr: 1253-57.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Moreira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Leônidas Cesar Tavares - OAB:234.025/SP, Luciana 

Villas Bôas Martins Bandeca - OAB:213.927/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA COMPROVAR O REPASSE DOS 

VALORES DOS ATRASADOS PARA O AUTOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 164-62.2012.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, José Paulo de Assunção - OAB:12.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS VALORES 

ATRASADOS QUE FORAM REPASSADOS AO AUTOR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 1566-08.2017.811.0098

 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: Antonia Elizabete de Macedo Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 185-28.2018.811.0098

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Tereza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 314-33.2018.811.0098

 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 de Freitas Leal, Marcos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER AS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, BEM 

COMO A GUIA DE DILIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66728 Nr: 745-33.2019.811.0098

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/O, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 Cód. 66728 [nº 745-33.2019.811.0098].

Vistos.

Cuida-se de Incidente de Antecipação de Provas por meio de Depoimento 

Especial.

Deferido às fls. 36/39.

Audiência de antecipação de provas realizada (fls. 48/49).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Sem delongas, tomando em conta que a antecipação de prova requerida 

na inicial foi devidamente realizada, não há motivos para o incidente 

perpetuar-se indefinidamente no tempo.

Nessa linha, devidamente cumprida a diligencia requerida, bem como 

inexistindo requerimentos, entendo que o presente incidente alcançou o 

seu escopo, pelo que EXTINGO o feito com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. R. I.

CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61697 Nr: 1342-70.2017.811.0098

 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: Josias Pinto de Miranda, Neide Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67790 Nr: 1448-61.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Laudelino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão 

preventiva decretada em desfavor do acusado JOSIMAR LAUDELINO DE 

JESUS, devidamente qualificado, mediante a observância das seguintes 

medidas cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de 

IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva: a) 

Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado; b) 

Proibição de portar quaisquer instrumentos que representem risco à 

integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, canivete, 

estilete e outros congêneres. c) Proibição de ingerir bebida alcoólica, bem 

como outras substâncias que possam alterar sua capacidade 

psicomotora. d) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e 

congêneres. Sirva cópia da presente decisão como alvará de soltura, 

devendo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

deva permanecer preso. Sirva cópia da presente como Alvará de soltura, 

em favor de JOSIMAR LAUDELINO DE JESUS, devendo ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso. (IV) Ante o pedido de desculpas do acusado aos Policiais Militares 

envolvidos, OFICIE-SE a PM informando tal ocorrência. (V) Haja vista que 

as testemunhas foram devidamente inquiridas, bem como o acusado foi 

interrogado, dou por encerrada a instrução processual, e, tendo em vista 

que o Ministério Público apresentou alegações finais orais, vista à defesa 

para, no prazo de 05 (cinco) dias apresente suas alegações finais, na 

sequência, conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-69.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000541-69.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS IMIGRANTES, SN, PROXIMO AO CORREIOS, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ICATU 

SEGUROS S/A Endereço: PRAÇA VINTE E DOIS DE ABRIL, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 26 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-54.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MS14666 (ADVOGADO(A))

LUCAS ORSI ABDUL AHAD OAB - MS15582 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE OAB - SP350533 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000542-54.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.179,64 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Avenida dos Imigrantes, s/n, José Bejo, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 

78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA 

DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, SRTVS CONJUNTO L LOTE 38, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-906 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 16/12/2019 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLI SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-91.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIO RAMOS MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000546-91.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.358,20 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENICIO RAMOS MEDINA Endereço: 

AVENIDA 13 DE MAIO, 287, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 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: 1000547-76.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 
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ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000547-76.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.737,32 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: WILSON RODRIGUES DE SOUZA Endereço: Rua Vovo 

Marta, s/n, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Endereço: RUA DOS 

ANDRADAS, - DE 1402 A 1580 - LADO PAR, CENTRO HISTÓRICO, PORTO 

ALEGRE - RS - CEP: 90020-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 16/12/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 8 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003026-43.2016.8.21.0112

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

JOEL CRISTIANO GRAEBIN OAB - RS42855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FERNANDO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

IVANOR PEDRO SCHNEIDER OAB - RS27463 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 0003026-43.2016.8.21.0112. AUTOR: 

GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REU: EDIVAN FERNANDO 

FERREIRA Vistos. Trata-se de ação de cobrança ajuizada na comarca de 

Não-Me-Toque/RS com posterior declaração de incompetência e remessa 

dos autos a esta comarca de Querência/MT. Considerando-se a ultimação 

da fase postulatória, intimem-se as partes para ciência do recebimento 

dos autos e manifestação, facultando-se especificação de provas no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de julgamento antecipado de mérito. 

Após, conclusos para deliberação. THALLES NÓBREGA MIRANDA 

REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000566-39.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. F. M. (REU)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, através de seu advogado, via DJE, para que compareça 

em Cartório para assinar o termo de guarda provisório.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 3776-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINEU OSVALDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, na pessoa de seus advogados, acerca do 

Laudo Pericial Ref: 149, facultando manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 1100-39.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: VALÉRIA HAGEMANN DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:11.945-B

 Vistos.

Analisando a petição juntada (REF 33), observo que a parte não 

especificou o que pretende com o depoimento pessoal da parte requerida 

em sede de audiência de instrução, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação, 

FACULTANDO REQUERIMENTO EXPRESSO DE JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59132 Nr: 2311-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KMRDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para condenar FABIO 

RODRIGUES DA SILVA ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional e 

mais 50% das despesas extraordinárias comprovadas (tratamentos 

médicos, odontológicos, farmacológicos e escolares) em benefício de sua 

prole, devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% 

ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento. Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça que neste 

ato defiro. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da 

causalidade.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63657 Nr: 685-20.2019.811.0079

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PEDRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficiala Dra. Valéria Márcia Ribeiro Reimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Devolvo os autos à Diretoria, para observância das diretrizes 

estabelecidas no Ofício Circular nº 96/2019-CGJ – CIA n. 

0075876-17.2019.811.0000.

Nesse sentido, informe as partes a respeito da migração deste processo 

ao sistema CIA.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 44296 Nr: 1683-27.2015.811.0079

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

 Devolvo os autos à Diretoria, para observância das diretrizes 

estabelecidas no Ofício Circular nº 96/2019-CGJ – CIA n. 

0075876-17.2019.811.0000.

Nesse sentido, informe as partes a respeito da migração deste processo 

ao sistema CIA.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário

Às providências.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-80.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA DIAS MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000018-80.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: SILVANIA DIAS MARINHO Vistos. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição do feito. 

CERTIFIQUE-SE acerca do correto cadastramento dos patronos do 

exequente nos autos para fins de recebimento de intimações. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000522-23.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000522-23.2019.8.11.0079. REQUERENTE: JUARES DE MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. DEFIRO o pedido formulado 

pelo Ministério Público (id. 21118543) e reiterado pela parte autora (id. 

25901205). Logo, expeça-se o respectivo mandado de intimação. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-80.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DONIZETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001042-80.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ANTONIO ALVES DONIZETI REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora (id. 26505681), a fim de conceder o prazo de 

60 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos autos. 

Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora 

para dar andamento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001060-04.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001060-04.2019.8.11.0079. AUTOR(A): MARIA ALVES DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora (id. 26555673), a fim de conceder o prazo de 

60 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos autos. 

Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE a autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da justiça gratuita. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-34.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DONIZETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001058-34.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ANTONIO ALVES DONIZETI REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora (id. 26506355), a fim de conceder o prazo de 

60 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos autos. 

Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE a autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da justiça gratuita. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-16.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE GONCALVES SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001001-16.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ALICE GONCALVES SIQUEIRA 

DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora (id. 26505643), a fim de 

conceder o prazo de 60 dias para o efetivo cumprimento da decisão 

proferida nos autos. Decorrido o aludido prazo sem manifestação, 

INTIME-SE a autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-46.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001096-46.2019.8.11.0079. AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE SALES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora (id. 26504016), a fim de conceder o prazo de 

60 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos autos. 

Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE a autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da justiça gratuita. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000023-39.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GALL & GALL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT17252-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000023-39.2019.8.11.0079. AUTOR(A): GALL & GALL LTDA - ME REU: 

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA Vistos. Considerando a 

justificativa apresentada, DEFIRO o pedido da parte autora (id. 25987373). 

Logo, REMETAM-SE os autos ao Setor de Conciliação desta Comarca para 

designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-55.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MATIAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001076-55.2019.8.11.0079. AUTOR(A): SEBASTIAO MATIAS SOARES 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado pela parte autora (id. 26794506), a fim de conceder o 

prazo de 60 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos 

autos. Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-17.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ILENI ALVES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))
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FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001085-17.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ILENI ALVES CABRAL REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora (id. 26847053), a fim de conceder o prazo de 

30 dias para o efetivo cumprimento da decisão proferida nos autos. 

Decorrido o aludido prazo sem manifestação, INTIME-SE a autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumpra-se. Às providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000607-09.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. F. O. (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 AUTORA para comparecer juntamente 

com a parte na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

10/02/2020, às 14:00 horas, que se realizará na sede do Juízo. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 24 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): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 36234 Nr: 56-85.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Destarte, em face da inexistência nos autos de pedido expresso da 

vítima, a respeito do qual o acusado pudesse se manifestar durante sua 

defesa e pela ausência de elementos concretos aptos a comprovar os 

danos, deixo de fixar valor mínimo para reparação daqueles.7. 

PROVIDÊNCIAS FINAISCONDENO o réu ao pagamento das custas 

processuais, considerando que constituiu advogado para defender-lhe 

durante a instrução processual (suficiência presumida).Após o trânsito em 

julgado, retornem-me conclusos os autos para prolação de sentença de 

extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva na 

modalidade retroativa.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE (a vítima 

também).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 1726-22.2019.811.0079

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526-MT, Wisamara Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT 20.060

 Diante do exposto, EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, INCISO II do CPC. EM CONSEQUÊNCIA, REVOGO DE 

IGUAL MODO A MEDIDA CAUTELAR ESPECÍFICA DE USO DE 

TORNOZELEIRA IMPOSTA OUTRORA AO SUPOSTO AGRESSOR. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Se na oportunidade das intimações, 

JORGE LUIZ GRINGS e RAQUEL MARJANE GRINGS não forem 

encontrados nos endereços constante dos autos para serem intimados 

desta decisão, presumir-se-ão válidas aquelas. É o que dispõe o artigo 

274, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado (considerando o(s) respectivo(s) 

prazo(s) a partir da(s) certidão(ões) de intimação, seja ela negativa ou 

positiva), arquive-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 1667-39.2016.811.0079

 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: FERNANDO RIBEIRO, LUZIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIENDAS CARDOSO, Elizabeth Pagliari 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que seja feita 

atualização do valor da causa para o montante de R$ 26.000,00, 

atualizado monetariamente em conformidade com o índice oficial, desde 

12/01/2000.Retifique-se o polo passivo para que conste o Espólio de 

Fernando Ribeiro, representando por Luzia da Silva Ribeiro. Condeno a 

parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 20453 Nr: 85-77.2011.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RIBEIRO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada, ESTADO DE 

MATO GROSSO, VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A, MARCOS 

ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - 

OAB:16.056 OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer e prestar 

serviços de saúde proposta por Alice Ribeiro da Silva em face do 

Município de Serra Nova Dourada-MT (fl. 248-267).

Por sua vez, no dia 13/03/2018, este juízo proferiu sentença no bojo dos 

autos para condenar o requerido a garantir a realização de tratamento 

médico da doença da requerida, denominada síndrome do túnel do carpo 

bilateralmente (parestesia de mão com diminuição de massa muscular - 

atrofia), assegurando-se o direito a tratamento de saúde fora do domicílio 

(fl. 601-606).

A despeito de não haver certidão nos autos, diante do decurso do tempo e 

da ciência das partes (fl. 609, 610 e 611), verifico que a decisão transitou 

em julgado.

A parte autora requereu o cumprimento da sentença com a execução da 

obrigação de fazer e de pagar a da multa no montante de R$ 15.000,00, 

fixada decisão de fl. 505 (fl. 612-617).

Decido.

Considerando a manifestação juntada à fl. 599 dos autos, ocasião em que 

a requerida afirmou que a obrigação já havia sido cumprida (conforme 

reportado pelo requerido à fl. 510-512), bem como a ausência de análise 
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da matéria em sede de sentença, declaro inexistente a multa de R$ 

15.000,00 (fixada na decisão de fl. 505).

Lado outro, determino que seja intimado pessoalmente o Prefeito e o 

Secretário de Saúde do Município de Serra Nova Dourada-MT para cumprir 

integralmente e imediatamente a obrigação de garantir a realização de 

tratamento médico da doença da exequente (denominada síndrome do 

túnel do carpo bilateralmente, parestesia de mão com diminuição de massa 

muscular – atrofia), assegurando-se o direito a tratamento de saúde fora 

do domicílio. Na linha do que dispõe o art. 536 do CPC, a continuidade do 

tratamento deverá ser comprovada nos autos no prazo de 15 dias, sob 

pena de pagamento de multa no montante de R$ 15.000,00 e 

responsabilidade pessoal por crime de desobediência (art. 330, CP) e por 

ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/91, art. 9°), com a respectiva 

comunicação ao Ministério Público.

Após a manifestação do executado, intime-se a exequente para se 

manifestar também no prazo de 15 dias.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 36381 Nr: 138-19.2015.811.0079

 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: Maysa Karoline Amorim Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por Maysa 

Karoline Amorim Fernandes em face de Afonso Fernandes dos Santos, 

cujo objetivo é obter a adjudicação do imóvel residencial inscrito na 

matrícula 8.042 do CRI de Canarana-MT (fl. 01-08). Juntou documentos (fl. 

09-17).

Afirma a requerente que seu pai, ora requerido, firmou obrigação, em 

22/12/1999, para comprar e lhe doar um imóvel como forma de pagamento 

de prestação alimentícia, o que seria feito logo após a venda de uma área 

de terras rural no PA Macife.

Nesse sentido, considerando que desde 2001 o requerido lhe transmitiu a 

posse de um imóvel, porém, sem a simultânea transferência da 

propriedade, a requerente postula a adjudicação compulsória do imóvel.

A audiência de conciliação restou infrutífera (fl. 61).

Citado, o requerido apresentou contestação (fl. 43). A requerente 

impugnou a contestação (fl. 69).

Ao fim, ambas as partes se manifestaram na fase de saneamento 

processual (fl. 74-75 e 78-83).

Decido.

A ação de adjudicação compulsória, compreendida como uma remédio 

processual, já era prevista no Decreto Lei nº 58/1937 e na nº Lei 6.766/79. 

Todavia, o Código Civil de 2002 trouxe novas previsões ao instituto. 

Assim, as circunstâncias em que cabe a ação estão previstas nos artigos 

1.417 e 1.418 do Código Civil. Nesses artigos, a legislação brasileira 

estipula dois critérios para formação de um direito real relativo ao imóvel:

1. que seja firmada uma promessa de compra e venda de bem imóvel, quer 

por meio de um instrumento público ou particular;

2. que não haja pactuação entre as partes de um arrependimento em 

relação à promessa.

A lei também estipula um terceiro critério: que registre-se a promessa em 

Cartório de Registro de Imóveis. Contudo, a Súmula 239 do STJ revisou 

essa determinação, de modo que “o direito à adjudicação compulsória não 

se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório 

de imóveis”.

No caso dos autos ocorreu uma promessa de doação. Acerca do instituto, 

leciona a doutrina:

“Libertando-se a doação do espectro benemérito e de uma concepção de 

ato puramente moral, para assumir-se nela um contrato consubstanciado 

em duas manifestações de vontade, apto a realizar interesses concretos 

do doador e do donatário, colocam-se três argumentos favoráveis à 

exequibilidade da promessa de doação, a saber:

A um, ao formatar o modelo jurídico do contrato preliminar nos arts. 462 a 

466 do Código Civil, não só expressamente manifestou o legislador o 

desiderato de desvincular o gênero de uma de suas espécies – promessa 

de compra e venda (arts. 1.417 e 1.418, CC), como implicitamente ampliou 

os horizontes do contrato preliminar, admitindo a sua formulação como 

antecedente a qualquer tipo de contrato definitivo, incluindo-se aí a 

doação.

A dois, escapando das visões unilaterais e reducionistas das teorias da 

vontade e da declaração, na linha da diretriz da eticidade, o Código Civil 

aderiu à teoria da confiança, por considerar que o princípio da boa-fé 

objetiva incita os contratantes a uma postura leal e colaborativa, na qual o 

declaratário (leia-se: o promitente donatário) recebe a legítima expectativa 

de confiança relativamente à perseverança da palavra dada pelo 

promitente doador. A manifestação de vontade dirigida à atribuição de uma 

vantagem se concretizou no contrato preliminar; assim, a conduta 

esperada para a parte coincide com a conduta desejada pelo 

ordenamento, qual seja: a preservação e a concretização da promessa.

A três, tal e qual qualquer outro contrato preliminar, a promessa de doação 

é irrevogável. Esta irretratabilidade só será derrogada por meio da 

inserção de cláusula de arrependimento (art. 463, CC). Consideramos 

legítimo o exercício do direito potestativo à resilição unilateral com 

fundamento na cláusula prevista no pré-contrato.

Todavia, o arrependimento posterior do promitente doador – no contrato 

em que não se inseriu a aludida cláusula – será definido como 

inadimplemento contratual, cuja sanção é a pretensão ao cumprimento 

(CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito 

civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 105)”.

Por sua vez, ante ao que consta nos autos, denota-se que foram 

pactuadas em duas vezes a promessa de doação de um imóvel pelo 

requerido em favor da requerente, sendo que em ambas as oportunidades 

o acordo também foi subscrito por duas testemunhas. Além disso, não foi 

consignado termo de arrependimento (fl. 14-16).

Em uma interpretação lógica e sistemática, considerando que o imóvel 

pleiteado foi adquirido no ano de 2001 (fl. 12), portanto, logo após o 

acordo pactuado, bem como que a requerente está com sua a posse 

desde então, denota-se que houve a concentração em relação ao aludido 

imóvel. Melhor dizendo, o imóvel que era incerto passou a ser certo.

 Porém, vejo que ainda não ficou demostrada nos autos a ocorrência ou 

não da condição suspensiva do direito da parte autora, consubstanciada 

na venda de uma área de terras localizada no PA Macife I (fl. 15). 

Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, 

enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele 

visa (art. 125, CC). Em conclusão, trata-se de ônus da parte autora 

demonstrar a ocorrência da condição suspensiva para a aquisição plena 

de seu direito.

Declaro o feito saneado.

Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar quanto às questões controvertidas.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 481-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução cujos cálculos já foram oportunamente 

homologados por este Juízo (fl. 297-298, fl. 309-311, fl. 317 e fl. 318).

À fl. 222-226 foi proferida sentença para concessão de aposentadoria por 

invalidez em favor da parte autora. À fl. 276 consta acórdão confirmatório 

da sentença e à fl. 293 a certidão de transito em julgado.

À fl. 319 foi expedida a respectiva RPV.

À fl. 347 foi noticiada a disponibilização de recurso para pagamento da 
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mencionada RPV.

 Com efeito, EXPEÇA-SE alvará judicial para liberação do recurso em favor 

da parte autora.

No mais, à fl. 355-336 a parte autora noticia eventual descumprimento da 

decisão judicial por parte da autarquia requerida.

Conforme informado pela autora, desde o mês 12/2018, a autarquia 

requerida supostamente vem creditando apenas R$ 499,00 referente ao 

pagamento de sua aposentadoria por invalidez. Ainda, consta que o seu 

benefício será cessado no dia 14/11/2019, o que denota eventual 

descumprimento da decisão judicial proferida nos autos.

Logo, INTIME-SE se a parte requerida para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste acerca da regularidade de pagamento do benefício concedido 

em favor da autora.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 34468 Nr: 1227-14.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução cujos cálculos já foram oportunamente 

homologados por este Juízo (fl.171-172, fl. 176-180, fl. 186 e 188).

À fl. 160-163 consta sentença deferindo o beneficio previdenciário 

pleiteado pela parte autora. À fl. 168 foi juntada certidão de trânsito em 

julgado.

À fl. 189 foi expedida a respectiva RPV.

À fl. 194-195 foi noticiada a disponibilização do recurso para pagamento 

da mencionada RPV.

Com efeito, EXPEÇA-SE alvará judicial para liberação do recurso em favor 

da parte autora.

Logo após, não havendo outros requerimentos das partes, ARQUIVEM-SE 

os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1250-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução cujos cálculos já foram oportunamente 

homologados por este Juízo (fl. 156-157, fl. 163 e 164).

 À fl. 147-151 consta sentença deferindo o beneficio previdenciário 

pleiteado pela parte autora. À fl. 155 foi juntada certidão de trânsito em 

julgado.

À fl. 166 foi expedida a respectiva RPV.

À fl. 187-188 foi noticiada a disponibilização do recurso para pagamento 

da mencionada RPV.

Com efeito, EXPEÇA-SE alvará judicial para liberação do recurso em favor 

da parte autora.

Logo após, não havendo outros requerimentos pelas partes, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 54129 Nr: 729-73.2018.811.0079

 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: BMF, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante aos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

para:1. Conceder a adoção de Eva Vivian Martins aos requerentes Maria 

Louredo Moreira e Braz Moreira Filho, com fundamento nos artigos 6º, 43 

e 166, todos da Lei 8.069/90;2. Determino, ainda, seja expedido mandado 

para que o Cartório de Registro civil realize o cancelamento do registro de 

nascimento precedente da adotanda Eva Viviam Martins e, logo após, 

realize a lavratura de um novo registro, do qual conste o nome dos 

autores Braz Moreira Filho e Maria Louredo Moreira como pais. Ademais, 

também deverão constar os nomes dos avós paternos Vicente Braz 

Moreira e Teodora Belarmina de Jesus e da avó materna para Geralda 

Louredo. Ao fim, o nome da adotanda deverá ser substituído para “Eva 

Vivian Louredo Moreira”.Consigne-se no mandado a proibição de, salvo 

autorização expressa desse Juízo, fornecer a quem quer que seja 

informações ou certidões acerca das origens biológicas da 

adotanda.Intimem-se as partes, pessoalmente, do teor desta 

sentença.Com o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de inscrição, 

bem como, de cancelamento do registro.Considerando a manifestação de 

fl. 53-54, não há necessidade de abrir vistas ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 57639 Nr: 2069-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

da petição da parte autora juntada à fl. 46-51 (ref. 26).

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 68060 Nr: 4086-92.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LNdS, JMdS, PCMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Luiza Neres dos Santos e José Moreira dos Santos ajuizaram ação para 

regulamentação da guarda dos menores Victor Gabriel Neres de Castro, 

Daniel Neres dos Santos e Ana Paula Neres de Castro em face de 

Alzirene Neres dos Santos e Paulo César Mendes de Castro (fl. 01-06).

Considerando que os autores mudaram a residência para o município de 

Serra Nova Dourada-MT, conforme informado no laudo de fl. 67, 

reconheço a competência deste juízo para apreciar e julgar o feito (art. 

147, I, ECA).

Abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação acerca do 

endereço dos requerentes, posto que não houve precisão no laudo de fl. 

67.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público.

Ao fim, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 1405-21.2018.811.0079

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FREITAS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.Chamo o feito à ordem.Defiro o pedido da autora juntado à fl. 78 

para cancelar a audiência de instrução designada para o dia 

23/01/2020.Defiro a produção de prova pericial.Nos termos do art. 95, § 

3°, inciso I, do CPC, tendo em vista que a parte autora é beneficiária de 

gratuidade da justiça, NOMEIO o a médica Janayna Patrícia Rodrigues, 

clínica geral, domiciliada no Hospital Municipal Cristo Rei, para realização 

da pericia.Sem prejuízo, PROVIDENCIE-SE a REALIZAÇÃO de Laudo 

Socioeconômico na residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a 

psicóloga e a assistente social credenciadas nesta comarca, para que o 

efetue, para fins de apuração da situação socioeconômica na qual a parte 

autora está inserida. Junto ao ofício junte-se cópia dos quesitos 

apresentados pela requerida (fl. 35). Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de 

responsabilidade.Com a entrega dos dois laudos (socioeconômico e 

médico), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 

15 dias. Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 54188 Nr: 754-86.2018.811.0079

 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: MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Declaro o feito saneado.Dispositivo.A despeito do rito da ação 

possessória permitir a cumulação de demandas na defesa (art. 556, CPC), 

considerando que a parte requerida realizou pedidos estranhos à 

proteção possessória (danos morais), recebo a reconvenção 

apresentada. Custas processuais oportunamente recolhidas à fl. 

162.Considerado a imprecisão dos marcos que delimitam os limites das 

áreas pleiteadas pelo autor e pelo requerido, bem como a ausência de 

demonstração da posse do autor, revogo a liminar deferida à fl. 

45.Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, se 

manifestem quanto às questões controvertidas apontadas nesta decisão, 

bem como façam os apontamentos, devidamente fundamentados, acerca 

das provas que pretendem produzir em juízo, sob pena de extinção do 

feito. No mesmo prazo mencionado, o autor deverá recolher as custas 

processuais ou justificar a impossibilidade.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2298-12.2018.811.0079

 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: EDEGAR PORSH, JACOB ALEXANDRE ALIEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAUJO 

- OAB:3572/O

 Com efeito, a pretensão do autor ainda carece das seguintes provas:1. 

existência e valor do negócio jurídico de compra e venda (principal), que 

deve ser necessariamente comprovado de forma escrita, posto que se 

trata de negócio jurídico formal (art. 108, CC).2. existência e valor do 

negócio jurídico de corretagem (acessório), cuja comprovação poderá ser 

realizada sem a necessidade de prova escrita ou contrato, tendo em vista 

que se caracteriza em negócio jurídico informal.Decido.Saneado os autos, 

declaro encerada a fase postulatória.Intimem-se as partes para que, no 

prazo sucessivo de 15 dias – começando pela parte autora, se 

manifestem acerca das questões controvertidas apontadas nesta decisão 

e informem as provas que pretendem produzir. Na ocasião, as partes 

deverão indicar a justificativa de cada prova e a finalidade para qual se 

destinam, sob pena de indeferimento.Após, conclusos para deliberação 

acerca da abertura da fase instrutória ou possível julgamento antecipado 

do mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 14119 Nr: 472-34.2007.811.0079

 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: Anicio de Oliveira Costa, ROSA DIVINA GOMES DA 

COSTA, HERNANI LAZARO COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Guerreiro, Mauro Trabulce, Fábio 

Fernando Almeida Carvalho, MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA, FERNANDO 

ALMEIDA CARVALHO, Flávio Almeida Carvalho, E OUTROS, Djalma Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Sendo assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

comum de 15 dias, acerca do interesse em manter as testemunhas já 

inquiridas ou eventualmente realizar a oitiva de alguma das testemunhas 

faltantes. Na ocasião, caso manifestado interesse na oitiva de alguma das 

testemunhas ainda não inquiridas nos autos, as partes deverão justificar a 

efetiva necessidade do depoimento, sob pena de indeferimento.Não 

havendo interesse na oitiva de outras testemunhas além das já inquiridas 

nos autos, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no 

prazo sucessivo de 15 dias, começando pelos autores.Caso haja 

interesse na produção de prova testemunhal que ainda não está nos 

autos, certifique-se o cumprimento ou não das cartas precatórias já 

expedidas nos autos e, havendo necessidade, expeçam-se novas 

diligências.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 9451 Nr: 1661-52.2004.811.0079

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMENES DELFINO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 É o relatório. Decido.Tratando-se de prazo dilatório no interesse do 

andamento do feito, considero tempestiva a petição juntada pelo 

exequente à fl. 705-708. Logo, indefiro o pedido de desentranhamento 

formulado pelo executado à fl. 717.Quanto ao mérito, antes de decidir 

acerca da possível fraude à execução perpetrada pelo executado, 

entendo ser necessária a juntada aos autos da cópia da matrícula 

atualizada.Sendo assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, junte aos autos cópia atualizada da matrícula n° 52 do CRI deste 

município de Ribeirão Cascalheira-MT. Após, façam-se os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 15237 Nr: 1559-25.2007.811.0079

 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: GUILHERME ZAVAGLIA DE TOLEDO, FERNANDO 

VENUSSO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIRIS SOARES MAGALHÃES, AGNA FERRO 

DA SILVA SOARES DE MAGALHÃES, JOSE MARTINS DE ALMEIDA, 

AZAMOR SOARES MAGALHÃES, DIOGO SOARES DE MAGALHÃES, 

ELIANE APARECIDA SOARES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Após análise, vejo que a digitalização dos autos não ficou correta. A título 

de exemplo, a petição inicial está incompleta (fl. 188 ss).

Logo, determino à secretaria que proceda a conferência e organização 

dos autos digitalizados.

Certifique-se.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 15770 Nr: 474-67.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciriaco Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Trata-se de ação de execução cujos cálculos já foram oportunamente 

homologados por este Juízo (fl. 213-214, fl. 221-222, fl. 227 e 228).

À fl. 145-148 consta sentença deferindo o beneficio previdenciário 

pleiteado pela parte autora. À fl. 193-206 foi juntado acórdão confirmatório 

da sentença e à fl. 212 certidão de trânsito em julgado.

À fl. 230 foi expedida a respectiva RPV.

À fl. 251-252 foi noticiada a disponibilização do recurso para pagamento 

da mencionada RPV.

Com efeito, EXPEÇA-SE alvará judicial para liberação do recurso em favor 

da parte autora.

Logo após, não havendo outros requerimentos pelas partes, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17648 Nr: 614-67.2009.811.0079

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF, EAG, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 Vistos.

Recebo a apelação instrposta à 118-119 nos seus efeitos suspensivo e 

devolutivo (arts 1.012 e 1.013, ambos do CPC).

Intimem-se os apelados para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 18501 Nr: 1475-53.2009.811.0079

 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: H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERE ROSA DE JESUS 

SCHNELLMANN - OAB:17252/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 Vistos.

H. S. de Paula, representada por Hélido Soares de Paula, ajuizou ação de 

cobrança em face do Município de Bom Jesus do Araguaia, alegando, em 

síntese, ser credora do requerido no montante de R$ 19.032,00, valor que 

pleiteia seja pago com juros e correção monetária, conforme os empenhos 

sem liquidação juntados nos autos, decorrente do fornecimento de 

alimentação escolar no ano de 2008 (fl. 94-102).

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, que 

não existe nenhum contrato ou registro dos débitos no arquivo municipal, 

de modo que a alegação do autor carece de prova. Requereu, ademais, a 

denunciação à lide do ex-prefeito municipal, Hercules Martins (fl. 164-192). 

Juntou documentos (fl. 193-352).

A autora, por sua vez, impugnou a contestação (fl. 447-450).

As partes novamente se manifestaram em fase de saneamento 

processual (fl. 459-462 e 464-469).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a despesa pública é realizada em três etapas:

1. empenho: é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 

condição. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Para 

cada empenho será extraído um documento denominado "nota de 

empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância 

da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (arts. 

58, 60 e 61 da Lei 4.320/64);

2. liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

Essa verificação tem por fim apurar: (i) a origem e o objeto do que se deve 

pagar; (ii) a importância exata a pagar; (iii) a quem se deve pagar a 

importância, para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por 

fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: (i) o contrato, 

ajuste ou acordo respectivo; (ii) a nota de empenho; (iii) os comprovantes 

da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço (art. 63, Lei 

4.320/64).

3. pagamento: o pagamento da despesa só será efetuado quando 

ordenado após sua regular liquidação. A ordem de pagamento é o 

despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 

despesa seja paga (art. 62 e 64, Lei 4.320/64).

Nesse cenário, entendendo que a prova documental é imprescindível. 

Assim sendo, momentaneamente, indefiro a produção de prova 

testemunhal. Caso haja requerimento, as partes deverão demonstrar 

finalidade concreta da prova e apontar os fundamentos para tanto.

Alega o requerente que firmou contrato com o requerido no ano de 2008 

para fornecimento de alimentos às escolas da rede municipal de ensino, 

porém, não juntou aos autos nenhum comprovante do vínculo 

administrativo (contrato).

Por sua vez, o requerido alega que a suposta despesa, caso efetivamente 

ocorrida, teria sido realizada de forma ilícita na gestão do ex-prefeito 

municipal – Hercules Martins -, já falecido. Além disso, aduz que não há 

qualquer registro no arquivo do município que comprova o vínculo da 

dívida alegada.

A denunciação da lide é uma espécie de intervenção coercitiva, estando 

vinculado o denunciado à demanda em razão de sua citação, pedida 

tempestivamente por autor ou réu. No termos do art. 125, inciso II, do CPC, 

a denunciação à lide é cabível na hipótese em que uma parte fica 

incumbida de indenizar regressivamente a outra. Porém, entendo que a 

discussão do município acerca da responsabilidade pessoal do ex-gestor 

municipal (possível improbidade) deve ser realizada em autos apartados 

para não tumultuar o trâmite processual, sobretudo considerando o grande 

lapso temporal de tramitação dos presentes autos (mais de 10 anos) e o 

falecimento do denunciado com a consequente abertura de inventário. 

Logo, revogo a denunciação da lide anteriormente deferida nos autos.

De outro modo, observo que os únicos documentos juntados pelo 

requerente são: (i) nota de empenho, datada de 19/06/2008, no valor de 

R$ 78.000,00, em nome da empresa H. S. de Paula (fl. 128); (ii) ordem de 

pagamento, datado de 11/12/2008, no valor de R$ 16.312,34, em nome da 
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empresa H. S. de Paula (fl. 130); (iii) nota de empenho, datada de 

27/10/2008, no valor de R$ 2.719,66, em nome da empresa H. S. de Paula 

(fl. 132).

Ora, afirma o querente que a dívida perfaz o montante de R$ 19.032,00, 

sendo originária de supostas aquisições de alimentos pelo requerido no 

montante de R$ 16.312,34 em junho de 2008 e de R$ 2.719,66 em outubro 

de 2008.

As alegações do requerente mostram-se contraditórias, visto que foi 

juntada a ordem de pagamento no valor de R$ 16.312,34, porém, não ficou 

demonstrado se o pagamento, de fato, ocorreu ou não. Esse ônus, à luz 

do princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, é do 

requerente (não basta a simples afirmação).

Ademais, não há qualquer discriminação dos produtos que teriam sido 

fornecidos ao município e tampouco a apresentçaõ de nota fiscal com a 

respectiva liquidação das entregas. Conforme dito, a liquidação é 

imprescindível para o pagamento das despesas públicas e, no caso de 

fornecimento de produtos, terá por base: o contrato, ajuste ou acordo 

respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega efetiva (art. 

63, § 2°, Lei 4.320/64).

Em conclusão, portanto, entendo que o requerente não se desincumbiu do 

ônus de demonstrar o seu direito, havendo carência das seguintes 

provas: (i) constituição do vínculo com o requerido; (ii) discriminação das 

supostas mercadorias com a apresentação das respectivas notas fiscais 

e liquidação por parte do requerido (comprovante de recebimento); (iii) 

elementos concretos que demonstram a ausência de quitação da ordem 

de pagamento no valor de R$ 16.312,34 (fl. 130).

Declaro o feito saneado.

Intime-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos 

pontos controvertidos da demanda.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 771-06.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

À fl. 139-197 foi proferida sentença.

Conforme a certidão de fl. 293, o acórdão de fl. 244-254 oportunamente 

transitou em julgado.

À fl. 298-307 a autora requereu o cumprimento de sentença.

À fl. 326 o INSS concordou com os cálculos apresentados pelo autor, 

supostamente, no montante de R$ 51.159,72. Com efeito, este juízo 

homologou os cálculos no valor informado na manifestação do INSS (fl. 

327).

Por sua vez, a parte autora interpôs embargos de declaração, sob a 

alegação de erro material, para corrigir o valor dos cálculos. Conforme 

informado, o cálculo apresentado na inicial de execução foi de R$ 

57.159,72, porém, foi homologado o valor de R$ 51.159,72. Requer, 

portanto, a correção do alegado erro material (fl. 329-329).

Regularmente intimado para se manifestar quanto à ocorrência de erro 

material, o INSS quedou-se inerte (fl. 332).

Decido.

Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Denota-se que, de fato, consta na inicial de execução o valor de R$ 

57.159,72 (fl. 303).

Considerando que o INSS afirmou que concorda com os cálculos 

apresentados pelo autor (fl. 326), conclui-se que houve erro material na 

ocasião em que foi reproduzido o valor na manifestação de fl. 326, ou 

seja, em vez de consignar o valor de R$ 57.159,72, foi consignado o valor 

de R$ 51.159,72.

Este juízo, por sua vez, também incorreu em erro ao reproduzir o valor 

informado na manifestação do INSS (fl. 326 e 327).

Logo, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, acolho os embargos de 

declaração opostos pela parte autora com o objetivo de corrigir o erro 

material no valor dos cálculos homologados na decisão de fl. 327.

Por consequência, homologo os cálculos atinentes às prestações em 

atraso no montante de R$ 57.159,72, já incluída a verba devida a título de 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Expeça-se o competente RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 20173 Nr: 1493-40.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Lédio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Trata-se de ação de execução cujos cálculos já foram oportunamente 

homologados por este Juízo (fl. 265-266, fl. 286-287 e fl. 305).

À fl. 208-210 consta sentença deferindo o beneficio previdenciário 

pleiteado pela parte autora. À fl. 256-259 foi juntado acórdão confirmatório 

da sentença e à fl. 262 certidão de transito em julgado.

À fl. 295 foi expedida a respectiva RPV.

À fl. 306-307 foi noticiada a disponibilização do recurso para pagamento 

da mencionada RPV.

Com efeito, EXPEÇA-SE alvará judicial para liberação do recurso em favor 

da parte autora.

Logo após, não havendo outros requerimentos, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 20286 Nr: 1607-76.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL BOTTAN, VITALINO LUIZ PAVONI, EDEMIR 

CARLOS PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atilio Pelizan, Jessica Tailine Pelizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 O autor, por sua vez, morreu no dia 04/04/2013 (fl. 363) e teve sua morte 

informada nos autos no dia 25/04/2014 (fl. 361). Logo, à luz do princípio da 

"saisine”, denota-se que o imóvel já havia sido transmitido aos herdeiros 

do executado, de modo que a discussão acerca da dívida e da reserva do 

imóvel deve ser realizada junto à respectiva ação de inventário.Assim 

sendo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", c/c art. 921, inciso I, 

ambos do CPC, entendo haver prejudicialidade entre a presente ação de 

execução e a partilha a ser feita na ação de inventário que está tramitando 

na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia-GO sob o 

número 333.299-72.2013.8.09.0175.Por consequência, suspendo o curso 

da presente ação de execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

dispõe o § 4°, do art. 313, do CPC, devendo a parte exequente habilitar o 

crédito na ação de inventário que está tramitando na 2ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Goiânia-GO sob o número 

333.299-72.2013.8.09.0175. Ao fim do prazo de suspensão deve a parte 

exequente informar acerca do cumprimento ou não da obrigação sob pena 

de extinção do feito. Intime-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 1336-62.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERCILEY MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON TOMAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de sentença criminal movida por Werlley 

Martins de Lima em desfavor de Weberton Tomaz de Souza (fl. 62-69).

À fl. 81 a inicial foi recebida.

 O executado não foi localizado para citação (fl. 104), motivo pelo qual foi 

deferida a sua citação por edital (fl. 113 e 116).

Uma vez nomeada a Defensoria Pública para atuar em favor do 

executado, requer a extinção do feito por inércia do exequente (fl. 118 e 

121). No mais, alega que foram opostos os embargos à execução n° 

1540-33.2018.811.0079, código 56154.

Decido.

Certifique a secretaria o eventual julgamento dos embargos à execução n° 

1540-33.2018.811.0079, código 56154. Caso positivo, encaminhem-se os 

autos para possível atualização da dívida.

Defiro o pedido bloqueio via Renajud e Bacenjud (fl. 108).

Aguarde-se em cartório a efetivação da ordem.

Após, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte exequente 

para manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 36810 Nr: 350-40.2015.811.0079

 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: GERALDA SEBASTIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Geralda Sebastiana Moreira ingressou com ação para concessão de 

aposentadora rural por idade em face do INSS (fl. 01-11). Juntou 

documentos (fl. 02-41).

Citado, o INSS apresentou contestação (fl. 50-61).

Por sua vez, a autora impugnou a contestação (fl. 70-73).

Porém, antes da realização da audiência de instrução, o INSS apresentou 

proposta de acordo nos autos (fl. 101).

Ao fim, a parte autora concordou com o acordo proposto e pugnou pela 

homologação judicial (fl. 103).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, o 

acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do CPC.

 No mais, CANCELO a audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 23/01/2020 (fl. 98). Proceda-se o necessário.

Ante a preclusão lógica das vias recursais, desde já, reconheço o trânsito 

em julgado desta sentença homologatória (art. 1.000 do CPC).

INTIME-SE a parte autora para que tome ciência desta decisão.

INTIME-SE o INSS para que implante o benefício e cumpra as demais 

cláusulas pactuadas no acordo.

Não havendo outros requerimentos pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 36877 Nr: 386-82.2015.811.0079

 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: ANTONIO BENTO DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda que objetiva o recebimento de DPVAT em virtude de 

acidente de trânsito (fl. 01-10).

Citada, a parte requerida apresentou preliminares em sua contestação e 

postulou pela improcedência do pedido (fl. 38-59). Não houve interesse na 

realização de audiência de conciliação (fl. 154)

Os autos vieram conclusos.

Decido.

De acordo com a teoria da asserção, verifica-se que as preliminares 

apresentadas se confundem com o mérito. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais.

 A parte tem o direito de pleitear indenização do seguro DPVAT, 

independentemente do pedido administrativo ou recursa desse. Ademais, 

na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu.

Em conclusão, declaro o feito saneado e defiro a produção da prova 

pericial, conforme requerido pelas partes.

 Sendo assim, nomeio a médica Janayna Patrícia Rodrigues, clínica geral, 

domiciliada no Hospital Municipal Cristo Rei, para realização de perícia 

médica.

 Intime-se a perita nomeada para, no prazo de 10 dias, manifestar sua 

aceitação. Junto ao mandado deverão encaminhados os quesitos já 

formulados pelas partes no bojo dos autos (fl. 10 e 59).

Aceito o encargo, fica a perita nomeada intimada para o início dos 

trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 30 dias.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 dias.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38178 Nr: 960-08.2015.811.0079

 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: COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA, WAGNER 

APARECIDO CLEMENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nésio Rodrigues Pinto, Celiomar Moreira da 

Costa Rodrigues Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISE CLEMENTI - OAB:197042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Decido.Saneado os autos, declaro encerada a fase postulatória.Neste 

momento, indefiro o pedido de intervenção de eventuais outros 

interessados na lide, supostos compradores da área (fl. 739).Determino à 

secretaria que, além de Nésio Rodrigues Pinto e sua esposa Celiomar 

Moreira da Costa Rodrigues Pinto, faça constar como polo passivo da 

demanda o requerido Carlos Antônio Ribeiro Camelo, visto que 

compareceu aos autos postulando seu direito.Considerando a cláusula 07 

do termo de intenção de compra e venda juntado à fl. 675-678 dos autos e 

a eventual dúvida acerca da legitimidade ou não da posse, por ora, deixo 

de aplicar a multa em face do requerido Carlos Camelo.Para evitar demais 

conflitos, mantenho a decisão liminar proferida nos autos até ulterior 

deliberação, o que será feito após a regular manifestação das 

partes.Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 15 dias – 

começando pela parte autora, se manifestem acerca das questões 

controvertidas apontadas nesta decisão e informem as provas que 

pretendem produzir. Na ocasião, as partes deverão indicar a justificativa 

de cada prova e a finalidade para qual se destinam.Ademais, intime-se a 

parte autora para que, no mesmo prazo já assinalado: (i) faça juntada aos 

autos de seu contrato social e das eventuais alterações, a fim de que seja 

auferida a legitimidade da procuração juntada à fl. 11-12; (ii) apresente o 

comprovante de efetivo pagamento das guias de custas judiciais de fl. 

180-183, posto que os comprovantes de fl. 184-185 condicionam o 

pagamento à existência de crédito na conta bancária respectiva. Após, 
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conclusos para deliberação acerca da abertura da fase instrutora ou 

possível julgamento antecipado do mérito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 1002-57.2015.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB-MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Odete 

Ferreira dos Santos em desfavor do Banco do Brasil S/A – Agência de 

Canarana-MT.

Denota-se que, no dia 14/06/2016 foi proferida sentença nos autos para 

determinar que o Banco do Brasil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

exibisse todos os extratos bancários cadastrados em nome da conta 

pertencente ao falecido marido da exequente Odete Ferreira, Ricardo 

Alves dos Santos, bem como para que informasse todas as operações 

bancárias abertas em seu nome. Demais disso, também foi fixado 

honorário advocatício no montante de R$ 2.000,00 e multa de R$ 30.000,00 

para eventual hipótese de descumprimento (fl. 65-66).

 Por sua vez, a aludida sentença transitou em julgado no dia 08/07/2016 

(fl. 72).

Na sequência, a exequente Odete Ferreira pugnou pelo cumprimento da 

sentença, tendo em vista que, até o dia 03/10/2016, o Banco do Brasil não 

havia apresentado as informações requisitadas por este Juízo. Logo, 

requereu o cumprimento de obrigação de pagar no montante de R$ 

35.779,53, incluso multa, juros e correção monetária, além da fixação de 

honorário advocatício no montante de 10% do valor do débito em relação à 

fase de execução de sentença (fl. 76-80). O executado foi intimado da 

execução no dia 20/02/2017 (fl. 87).

Ao seu turno, no dia 26/04/2017, o Banco do Brasil informou que cumpriu 

a obrigação determinada na sentença (fl. 88) e pugnou pela juntada de: (i) 

comprovante de pagamento no montante de R$ 2.055,84 – concernente ao 

valor dos honorários arbitrados na condenação (fl. 134); (ii) guia de 

recolhimento de custas (fl. 105-106); (iii) contratos firmados com o 

falecido Ricardo Alves dos Santos (fl. 107-133); e (iv) extrato bancário em 

nome da conta do falecido Ricardo Alves dos Santos (fl. 135).

Uma vez intimada, a exequente Odete Ferreira aduziu que a sentença foi 

apenas parcialmente cumprida, pois não foram oferecidas informações em 

relação ao seguro prestamista, ao seguro de vida, à previdência, à 

poupança e à capitalização. Conforme informado, o próprio extrato 

bancário juntado pelo executado (fl. 135) comprova a existência de título 

de capitalização debitado em conta, denominado de Ourocap. Com efeito, 

requereu a continuidade da execução com a intimação do executado para 

apresentar os documentos faltantes e efetivação de construção judicial no 

montante de R$ 44.808,04, incluso a multa do art. 523, § 1°, do CPC. 

Pugnou, ademais, pela aplicação das penalidades por conduta atentatória 

à dignidade da justiça e litigância de má-fé (fl. 142-154).

O executado, por outro lado, requereu a exclusão ou diminuição do valor 

da multa fixada na sentença ou, em caráter subsidiário, a não incidência 

de juros. Pugnou, ainda, pela conversão em perdas e danos (fl. 164-169). 

Ao fim, a exequente requereu o indeferimento dos pedidos do executado 

alegando a preclusão da matéria (fl. 176-177).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que a sentença proferida nos autos transitou em julgado no dia 

08/07/2016 (fl. 72). Por sua vez, no dia 29/09/2016 a exequente Odete 

Ferreira requereu o cumprimento da aludida sentença diante da inércia do 

Banco do Brasil em apresentar a documentação solicitada (fl. 80).

Apesar de intimado para o cumprimento da sentença no dia 20/02/2017 (fl. 

87), somente em 26/04/2017 (fl. 88) o executado apresentou a 

documentação, ainda incompleta.

Portanto, diante do descumprimento ordinário da sentença incide a multa 

oportunamente fixada no montante de R$ 30.000,00. Lado outro, diante da 

não apresentação da documentação no prazo de 15 dias já em fase de 

execução, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de 

advogado, ambos de 10%, consoante prescreve o art. 523, § 1°, do CPC.

Nesse cenário, intime-se o executado para que: (i) recolha ou impugne a 

multa atualizada pela parte autora no montante de R$ 44.808,04 (fl. 151); 

(ii) no prazo impreterível de 15 dias, apresente o extrato bancário completo 

em nome do falecido Ricardo Alves dos Santos e, além disso, informe 

expressamente acerca da existência ou não de operações de 

financiamento, empréstimo, seguro prestamista, seguro de vida, seguro 

em geral, consórcio, previdência, capitalização, poupança, aplicação, cota 

capital, capital de giro, em seu nome. Caso positivo, deverão ser 

apresentados os respectivos contratos, em especial, do título de 

capitalização apontado pela parte autora no extrato juntado à fl. 135. Fixo 

multa de R$ 2.000,00 por cada dia de atraso na resposta.

Demais deliberações serão feitas em sentença.

Expeça-se alvará para liberação do valor já depositado em Juízo à parte 

autora (fl. 134).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necesário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1111-71.2015.811.0079

 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: Manoel de Jesus Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 CERTIFICO que em cumprimento a Decisão de Ref. 36 houve a intimação 

da médica nomeada para proceder com a realização da perícia judicial. 

Verifica-se ainda que a perícia foi designada com a fixação de data, local 

e horário (Ref. 46), contudo segundo Ofício juntado na Ref. 55 o 

requerente Manoel de Jesus Nunes Filho NÃO compareceu no ato.

Dessa forma, faço os autos conclusos para deliberação do Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 39086 Nr: 1381-95.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUEZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 Vistos.

 Trata-se de ação monitória proposta por Sicredi Araxingu em face de 

João Marques de Barros (fl. 01/04).

 Com a inicial vieram os seguintes documentos: (i) ata de assembleia geral 

conjunta relativa aos atos constitutivos da requerente (fl. 11-57); (ii) ficha 

da matrícula administrativa mantida pela requerente em nome do requerido 

(fl. 58); (iii) demonstrativo geral das cláusulas e condições para contrato 

de concessão de limite de crédito pré-aprovado dos canais Sicredi, sem 

assinatura do requerido (fl. 59-70); e (iv) demonstrativo de cálculo com a 

incidência de juros e correção monetária (fl. 71).

O réu foi citado e ofereceu embargos monitórios alegando, em síntese, 

que utilizou o crédito, porém há excesso na cobrança tanto do valor 

principal quanto dos juros capitalizados mensalmente e juros 

remuneratórios acima da média do mercado (fl. 117-138).

A requerente impugnou os embargos (fl. 158-193) e pugnou pela juntada 

do extrato bancário atinente à conta em que a dívida foi contraída (fl. 

194-195).

Decido.

Alega a autora que é credora do requerido no montante de R$ 15.151,27, 

cuja origem remonta ao contrato de cédula de crédito bancário 

B404312509, ocasião em que possibilitou a concessão de crédito por 

canal eletrônico ao requerido, isto é, por meio de saque imediato no caixa 
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eletrônico (fl. 02).

É cediço que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, 

acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para 

o ajuizamento da ação monitória e constituição do respectivo título, 

conforme a Súmula 247 do STJ.

Nesse sentido, ficou claro que a operação originária da dívida foi realizada 

por meio de transação feita no caixa eletrônico, portanto, sem a lavratura 

e assinatura de contrato escrito. No caso em análise, porém, o autor não 

juntou aos autos o contrato de abertura da respectiva conta-corrente. É 

preciso demonstrar, com efeito, o prévio vínculo do requerido com a 

autora, o qual possibilitou a realização da transação originária da dívida 

por meio da utilização do caixa eletrônico.

O TJMT tem entendido mesmo modo:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA 

DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTA 

CORRENTE - PESSOA FÍSICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA 

DÍVIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A ausência de juntada do contrato de 

abertura de crédito ou da prova escrita não acarreta a inépcia da inicial da 

ação monitória; contudo, acarreta carência de ação por falta de interesse 

de agir, porque o conceito de interesse processual é composto pelo 

binômio necessidade/adequação, refletindo a adequação, ao meio 

processual apropriado. 2- De acordo com o Verbete n.º 247, da Súmula do 

STJ, o que constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória 

é o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito. Na hipótese, a Recorrente trouxe os extratos 

bancários da conta corrente, das quais não é possível verificar se o que 

está sendo cobrado está em consonância com o regime contratual, se a 

evolução do saldo devedor guarda congruência com o contratado, pois ali 

não consta a concessão de limite para uso do cliente, a taxa de juros 

pactuada e todas as demais cláusulas próprias da abertura de crédito em 

conta corrente.

(TJMT. N.U 0000876-52.2016.8.11.0085. Des. Rel. Clarice Claudino da 

Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. DJE 27/03/2019).

Em conclusão, portanto, entendo que deve ficar demonstrado o prévio 

vínculo do requerido com a instituição, sendo este o momento em que ele 

adere aos termos e serviços a serem ofertados pela requerente, inclusive 

os créditos pré-aprovados. Em outros termos, entende-se que, por meio 

da abertura da conta, o requerido tem um vínculo institucional por meio do 

qual lhe pode ser ofertada a contratação do crédito pré-aprovado.

Sendo assim, determino à secretaria que intime o requerente para que, no 

prazo de 15 dias, faça juntar aos autos a cópia do contrato de abertura da 

conta corrente, por meio da qual o requerido teria contratado o crédito 

pré-aprovado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 39107 Nr: 1388-87.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISON MIGUEL FERREIRA, JULIANA PIRES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CESAR DO 

NASCIMENTO - OAB:16.056 OAB/MT

 Após o trânsito em julgado da sentença, determino:a) expeça-se carta de 

recolhimento definitiva, se for o caso; b) expeça-se ofício ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e ao Cartório Distribuidor, para as anotações 

de praxe; e c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral comunicando a 

condenação dos réus, com cópia dessa decisão, para a suspensão dos 

direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, art. 71, § 2º do Código Eleitoral;d) intimem-se o réu a 

pagar as custas processuais no prazo de dez dias. Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 288-63.2016.811.0079

 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: Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA FERNANDES DE 

REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Gênova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GONÇALVES DOS REIS 

- OAB:20062/O, LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Vistos.

Espólio de Hérculoes Martins, representado pela inventariante Lucíria 

Fernandes de Rezende Martins, no dia 07/03/2016, ajuizou Ação Monitória 

em face de Valdir José Genova (fl. 01-05).

 A parte autora, por sua vez, pugna pela constituição de título executivo 

em relação a dois cheques emitidos pelo requerido, nos valores de R$ 

78.000,00 e R$ 112.500,00, respectivamente, em 30/01/2013 e 04/03/2014 

(fl. 09).

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios 

reconhecendo a autenticidade do cheque emitido no valor de R$ 

112.500,00 (n° 000176 – fl. 09). Porém, afirmou que o cheque emitido no 

valor de R$ 78.000,00 (n° 000175 – fl. 09) foi repassado ao de cujus como 

forma de garantia de um negócio jurídico. Ocorre que, após a 

concretização do negócio, o cheque não teria sido devolvido e, com a 

morte do de cujos, houve o interesse na execução (fl. 50-54).

 Com efeito, a parte requerida pugna pela produção de prova testemunhal 

a fim de provar o suposto negócio jurídico que gerou a ilegitimidade do 

cheque emitido no valor de R$ 78.000,00 (fl. 61-62).

 A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (fl. 63-64).

Decido.

Não reconheço a preliminar de inépcia da inicial alegada pelo requerido à 

fl. 50-51, posto que a mera utilização de dispositivos do CPC/73 em 

relação ao procedimento monitório não traz qualquer prejuízo às partes.

De outro modo, vejo que há certa verossimilhança na alegação da parte 

requerida, pois não consta nos cheques o carimbo de devolução da 

instituição financeira (fl. 09). Logo, conforme pugnou o requerido, entendo 

ser necessária a instrução probatória.

Porém, antes de eventual instrução processual, considerando que a 

audiência de conciliação somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse (art. 334, §4°, CPC), não 

havendo impedimento legal em relação ao procedimento, determino que os 

autos sejam encaminhados ao setor competente para designação de 

audiência de conciliação (art. 3°, § 3°, CPC).

 Anote-se que a ausência injustificada de qualquer das partes importará 

na aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça no 

montante de 1% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

(art. 334, § 8°, CPC).

Caso não seja obtida a conciliação, as partes devem ser intimadas para 

apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias.

Após, façam-me aos autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40875 Nr: 473-04.2016.811.0079

 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: Agropecuária Simões de Melo Ltda, Espólio de 

FRANCISCO SIMÕES DE MELO, ODIMILSON FRANCISCO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO POLLATO, CÉLIO APARECIDO 

POLATO, SÉRGIO APARECIDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DEL RIO - OAB:143574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Gilberto Jacob - OAB:MT 11.414-B, 

Wilmar Jacob - OAB:10311/PR

 Assim sendo, diante do que foi exposto, confirmo a decisão proferida em 

sede de cognição sumária (fl. 128-129) e julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, 
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com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 

determinar a manutenção da posse da autora em toda a área de extensão 

da divisa entre a Fazenda Estrela (matrícula n° 2.484 do CRI de 

Canarana-MT) e a Fazenda Santa Juliana (matricula n° 97 do CRI de 

Ribeirão Cascalheira), conforme a cerca já construída no local. Fixo multa 

de R$ 20.000,00 para eventual descumprimento da presente 

decisão.Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, 

do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41841 Nr: 814-30.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES - ME, MARCOS 

VINICIUS PESSOA GUEDES, JOÃO DEHON VIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O, Danielle Fernandes Guida Mascarenhas - 

OAB:OAB-BA 40.170, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 

19.222

 Vistos.

Sicredi Araxingu ajuizou Ação Monitória em face de João Dehon Lopes 

Me, João Dehon Viana Lopes e Marcos Vinícius Pessoa Guedes, aduzindo 

expressamente o desinteresse na audiência de conciliação (fl. 01-05).

 À fl. 78 a inicial foi oportunamente recebida.

Devidamente citados, João Dehon Lopes Me e João Dehon Viana Lopes 

apresentaram embargos monitórios, oportunidade em que manifestarm 

interesse na realização de audiência de conciliação (fl. 87-98).

A autora, por sua vez, impugnou os embargos monitórios (fl. 103-116).

Decido.

Chamo o feito à ordem.

Em um primeiro momento, ante ao que consta nos autos, verifico que o 

requerido Marcos Vinícius Pessoa Guedes (avalista – fl. 58) não foi citado 

dos termos da inicial através do respectivo mandado monitório, conforme 

determinação de fl. 78.

Lado outro, considerando que audiência de conciliação somente não será 

realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse (art. 334, §4°, CPC), não havendo impedimento legal em 

relação ao procedimento, determino que os autos sejam encaminhados ao 

setor competente para designação de audiência de conciliação (art. 3°, § 

3°, CPC).

 Além dos requeridos que já compareceram aos autos, ou seja, João 

Dehon Lopes Me e João Dehon Viana Lopes (fl. 87), intime-se também o 

requerido Marcos Vinícius Pessoa Guedes para comparecer na audiência 

de conciliação.

 Anote-se que a ausência injustificada de qualquer das partes importará 

na aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça no 

montante de 1% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

(art. 334, § 8°, CPC).

Caso não seja obtida a conciliação, no prazo de 15 dias, o requerido 

Marcos Vinícius Pessoa Guedes poderá oferecer embargos monitórios ou 

pagar a dívida na forma da inicial (arts. 701 e 702 do CPC).

Após, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 44041 Nr: 1777-38.2016.811.0079

 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: JONI RONALD LINAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fulano de Tal, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Karuliny Alves Josevicius 

- OAB:20.264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar 

proposta por Joni Ronald Linauer em face de “pessoas desconhecidas” 

(fl. 01-15).

A inicial foi recebida e designada audiência de justificação (fl. 139).

O oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os supostos 

invasores, posto que, após três diligências no local, não localizou nenhum 

deles (fl. 161).

Na audiência de justificação compareceram apenas o autor e as 

testemunhas por ele arroladas (fl. 171).

Por sua vez, este juízo deferiu a liminar para reintegrar o requerente na 

posse dos imóveis pleiteados (fl. 181-182).

 Logo, no dia 15/03/2017, o ator foi devidamente reintegrado na posse dos 

imóveis (fl. 206). Na ocasião, também não foram encontrados nenhum dos 

supostos invasores.

O Ministério Público requereu que fosse requisitada ao CRAS a 

qualificação dos invasores, pois, segundo informou o requerente, o órgão 

municipal esteve no local fazendo o cadastramento social de todos os que 

estavam presente (fl. 214).

A Defensoria Pública afirmou que não tem interesse nos autos (fl. 

228-230).

Regularmente notificado para apresentar a qualificação dos invasores (fl. 

198, 219 e 220), o município quedou-se inerte.

 Decido.

Determino à secretaria que expeça ofício requisitório ao CRAS, a ser 

entregue pessoalmente, para que, no prazo impreterível de 05 dias, 

apresente a qualificação dos invasores dos lotes objeto da presente 

reintegração de posse e afirme qual foi o procedimento realizado no local, 

sob pena de incorrer no crime de desobediência (art. 330, CP) e em multa 

diária de R$ 1.000,00.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 dias e 

identificar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

Com as respostas, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46150 Nr: 630-40.2017.811.0079

 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: JUNIOR TSERENHIBRU TSIMRIHU, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o ducumento juntado pela parte autora à fl. 24-25, abra-se 

nova vista o Ministério Público para manifestação.

Com a resposta, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46973 Nr: 1012-33.2017.811.0079

 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: Deuzelia dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127- A

 Em conclusão, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 48109 Nr: 1676-64.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O

 Vistos.

Sicredi Araxingu ajuizou ação monitória em face de João Dehon Viana 

Lopes pretendendo a cobrança forçada e a formação de título executivo 

judicial decorrente da utilização da Cédula de Crédito Bancário/Cheque 

Especial nº C475756 – C/C 39976-0, firmada em 25/07/2014, no valor de 

R$ 15.000,00, bem como limite de R$ 6.558,72, o que perfaz o montante de 

R$ 31.076,88 – inclusos juros e correção monetária até 04/05/2017 (fl. 

02).

Alegou a instituição financeira que, valendo-se de sua livre opção, o 

requerido aderiu à linha de Crédito Parcelado, vinculada ao mencionado 

contrato, sendo-lhe disponibilizada determinada quantia, porém não honrou 

com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados (fl. 

02).

Junto à inicial foram acostados: (i) cópia da integra do contrato (fl. 56-59); 

extrato bancário e demonstrativo de cálculo dos juros e correção 

monetária (fl. 62-78).

O réu foi citado e ofereceu embargos monitórios alegando, em síntese, 

que utilizou o crédito, porém há excesso na cobrança de juros 

capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do 

mercado (fl. 96-107).

 Sobreveio manifestação do autor (fl. 121-136).

É a síntese do relatório. Fundamento e decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie, haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador (art. 355, I, do 

CPC).

 Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão.

A parte autora juntou como prova escrita da Cédula de Crédito 

Bancário/Cheque Especial nº C475756 – C/C 39976-0 (fl. 56-59), bem 

como extratos bancários e demonstrativos de débitos (fl. 62-78).

 Como é cediço, em conformidade com a Súmula 247 do Superior Tribunal 

de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, 

acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para 

o ajuizamento da ação monitória. Portanto, entendo que a parte autora 

cumpriu os requisitos previstos no artigo 700, §2º do CPC, de modo que 

REJEITO a preliminar aventada pelo embargante.

No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

Inicialmente, o Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições 

financeiras e, portanto, aos contratos bancários, conforme orientação 

contida na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não 

decorre daí a conclusão automática de que todo e qualquer contrato de 

adesão seja ilegal ou abusivo.

O contrato de abertura de crédito e proposta de utilização de crédito foi 

devidamente assinado pelo devedor ora embargante (fl. 56-59). Além 

disso, com a distribuição da ação, a embargada apresentou memória de 

cálculo discriminada e atualizada do débito, com clara demonstração de 

evolução da dívida e expressa menção aos encargos de mora exigidos 

(juros e atualização monetária), além de precisas indicações do termo 

inicial da cobrança e dos números de dias abrangidos pela mora, motivo 

pelo qual, restou viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa 

(fl. 62-78).

O Embargante limitou-se a argumentar sobre a impertinência da cobrança 

de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios cobrados 

acima da média do mercado, reconhecendo o débito ora discutido (fl. 

96-107).

 Pois bem.

Atentando-se para o contrato juntado pela embargada, bem como extratos 

bancários e demonstrativo de débitos juntados, a TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS não se mostra excessiva. O limite legal de 1% ao mês 

não se aplica às instituições financeiras, mas apenas aos particulares, 

consoante jurisprudência pacífica. Ademais, a fixação em patamar 

superior não indica abusividade, a teor da Súmula 382 do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça.

 Saliento que abusividade é um conceito relativo, pois, por se tratar de 

“taxa média”, é evidente que há instituições financeiras que cobram 

índices mais vantajosos e outras menos, como parece que foi o caso. 

Ainda, cabe salientar que qualquer discussão restou superada, depois da 

edição da emenda constitucional nº 40, que excluiu qualquer limitação ao 

percentual de juros.

 Já a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal expressamente excepciona 

as instituições financeiras da observância do Decreto n. 22.626/33 (Lei de 

Usura), que assim dispõe: “As disposições do Decreto n. 22.626/33 não 

se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 

operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o 

sistema financeiro nacional”.

 Recentemente foi editada a Súmula Vinculante 07 pelo Supremo Tribunal 

Federal, que assim diz: “A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, 

revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de 

juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição de 

lei complementar”. Ademais, com o advento da reforma constitucional, a 

limitação de juros foi revogada, não existindo qualquer vedação 

constitucional para impedir a cobrança de juros acima de 12% ao ano pela 

instituição financeira (emenda constitucional nº 40).

 Quanto a COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, desde que prevista no 

contrato bancário, como no caso (fl. 56-57), não configura ilegalidade, 

mesmo que em periodicidade inferior à anual, por força do disposto na 

Medida Provisória n° 1.963-17, atualmente n° 2.170/36.

Anoto que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da 

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde 

que expressamente pactuada.

De outro lado, como o contrato, em atendimento ao dever lateral de 

transparência, expressamente prevê as diferentes taxas remuneratórias 

praticadas ao longo da relação contratual, não há, nesse particular 

aspecto, qualquer nulidade a ser reconhecida. Demais fatos alegados na 

inicial e não combatidos nos embargos monitórios devem ser considerados 

incontroversos.

Por derradeiro, a apresentação dos embargos monitórios não foi suficiente 

para elidir a sua obrigação de saldar a dívida contraída perante a 

instituição financeira, sobretudo considerando o reconhecimento da 

utilização do crédito oferecido (fl. 97).

Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de 

pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$ 31.076,88, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e 

juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.

CONDENO o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que 

estes fixo em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se por 30 dias eventual 

requerimento nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1137-64.2018.811.0079

 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: LUCILA ANITA SOHN GESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 SENTENÇA

Vistos.

Lucia Anita Sohn Gesing ingressou com ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade em face do INSS (fl. 02-10).

Recebida a inicial (fl. 34), a parte requerida foi devidamente citada e 

apresentou contestação (fl. 37-45).

Porém, antes da realização da audiência de instrução já designada nos 

autos (fl. 63), a parte autora informou acerca da desistência da ação (fl. 

70-71).

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

Considerado a manifestação voluntária da parte autora, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Não há custas ou honorários advocatícios.

Ante a preclusão lógica das vias recursais, desde já, reconheço o trânsito 

em julgado desta sentença homologatória (art. 1.000 do CPC).

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55438 Nr: 1257-10.2018.811.0079

 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: ALDEMI SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de demanda que objetiva o recebimento de DPVAT em virtude de 

acidente de trânsito (fl. 01-05).

Citada, a parte ré apresentou preliminares em sua contestação e postulou 

pela improcedência do pedido (fl. 46-61). A conciliação restou infrutífera 

(fl. 44).

Intimada, a parte autora impugnou a contestação (fl. 65-67).

 Os autos vieram conclusos.

Decido.

De acordo com a teoria da asserção, verifica-se que as preliminares 

apresentadas se confundem com o mérito. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais.

 A parte tem o direito de pleitear indenização do seguro DPVAT, 

independentemente do pedido administrativo ou recursa desse. Ademais, 

na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu.

Em conclusão, declaro o feito saneado e defiro a produção da prova 

pericial, conforme requerido pelas partes.

 Sendo assim, nomeio a médica Janayna Patrícia Rodrigues, clínica geral, 

domiciliada no Hospital municipal Cristo Rei, para realização de perícia 

médica.

 Em um primeiro momento, intime-se a parte autora para apresentar 

quesitos no prazo de 10 dias. Após, intime-se a perita nomeada para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sua aceitação. Junto ao mandado deverão 

ser encaminhados os quesitos já formulados pela parte requerida (fl. 62, 

74-75) e os que serão apresentados pela parte autora.

Aceito o encargo, fica a perita nomeada intimada para o início dos 

trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 30 dias.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58166 Nr: 2311-11.2018.811.0079

 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: PEDRO ALVES COSTA, MAXIMIANO ALVES COSTA, 

Antonia Alves da Costa, ANÁLIA ALVES COSTA DA SILVA, RAIMUNDA 

ALVES DA COSTA, ANTONIO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anaides Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de arguição de falsidade ideológica proposta por Pedro 

Alves Costa, Maximiliano Alves Costa, Raimunda Alves Costa, Antônio 

Alves Costa, Anália Alves Costa da Silva e Antônia Alves Costa, em 

desfavor de Anaides Alves Costa.

Preenchidos aqueles requisitos elencados no art. 319 do Código de 

Processo Civil, recebo a inicial.

De início, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça formulado na exordial.

 Considerando a opção do autor pela realização de audiência de 

conciliação, designe a secretaria data para sua realização, pela 

conciliadora deste juízo (art. 334, § 1º, do CPC).

Cite-se a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

caput, do CPC), alertando-a de que eventual desinteresse na realização 

da audiência de conciliação deverá ser informado por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, do CPC).

Intimem-se os autores por meio do advogado constituído na inicial.

Alertem-se as partes que (i) o não comparecimento injustificado 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; (ii) devem estar acompanhadas por seus advogados; (iii) 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.

A autocomposição, caso obtida, será reduzida a termo e homologada por 

sentença.

No mais, caso qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, abra-se prazo para réu oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC).

Defiro o pedido do Ministério Público formulado à fl. 54, de modo que a 

secretaria deverá encaminhar cópia dos autos à Delegacia de Polícia para 

apuração de eventual crime.

Após, retorne-me conclusos para saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59520 Nr: 2963-28.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L P AMORIM ME, LIANES PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por L.P. Amorim Me em 

desfavor do Sicredi Araxingu, ocasião em que questiona o valor de R$ 

35 .885,17 ,  cobrado  na  ação  de  execução  número 

1278-83.2018.811.0079, código 55490.

Recebo os presentes embargos sem efeito suspensivo, tendo em vista 

que o embargante não demonstrou o preenchimento dos requisitos 

exigidos no § 1º, do art. 919 do CPC, sobretudo, a probabilidade do direito 
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e a garantia da execução. Considerando a documentação de fl. 18-24 e a 

petição de fl. 39-40, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Determino à secretaria que: (i) realize o apensamento dos presentes 

embargos aos autos da execução principal; (ii) traslade cópia desta 

decisão aos autos principais.

Intime-se o embargado, na pessoa de seus patronos, para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, na forma do art. 920 do CPC.

Determino à secretaria que impulsione o feito praticando os atos 

ordinatórios de designação ou cumprimento de atos processuais, ocasião 

em que deverá ser observada a existência de outros processos 

dependentes. Nesta hipótese, certificar e apensar. Na hipótese de 

requerimentos das partes, os quais dependam de decisão judicial, 

conclusos.

Por fim, antes da publicação desta decisão, determino à secretaria que 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 67083 Nr: 2180-02.2019.811.0079

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Ribeirão Cascalheira - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueverton Roque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

Considerando-se que já fora proferida decisão no presente feito, 

arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo; à luz do 

disposto nos ITENS 4.8.25.1, 6.12.4 e 7.35.3.3 da CNGC. Mantenha-se os 

autos apensados aos principais para futura consulta. Proceda-se ao 

translado de documentos aos feitos principais, a partir da ref. 15.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-73.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDECI FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000066-73.2019.8.11.0079. REQUERENTE: MARIA VALDECI FRANCISCA 

XAVIER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

DECLARO encerada a fase postulatória. DEFIRO a produção de prova 

pericial. Nos termos do art. 95, § 3°, inciso I, do CPC, tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça, NOMEIO o a médica 

Janayna Patrícia Rodrigues, clínica geral, domiciliada no Hospital Municipal 

Cristo Rei, para realização da pericia. ARBITRO honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com base nos artigos 25 e 28 da 

Resolução 305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de 

profissionais habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por 

se tratar de município com baixa população. INTIME-SE a perita nomeada 

pessoalmente para, no prazo de 10 dias, esclarecer a possibilidade ou 

não de realização da perícia em conformidade com sua especialidade 

médica, ocasião em que também deverá manifestar a sua aceitação nos 

autos. Para tanto, encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos 

apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do periciando. 

Aceito o encargo, independente da assinatura de termo de compromisso, 

fica a perita nomeada intimada para o início dos trabalhos, que deverão 

ser concluídos no prazo de 30 dias. Por sua vez, a perita deve assegurar 

aos eventuais assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames a serem realizados (art. 466, § 2°, CPC). 

CIENTIFIQUE-SE a perita para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a fim de que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias (art. 474, CPC). 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. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia (art. 473, CPC). INTIMEM-SE as partes 

para, dentro de 15 dias contados da intimação da presente decisão: (i) 

arguir o impedimento ou a suspeição da perita nomeada, se for o caso; (ii) 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (caso não apresetado na 

inicial e na contestação), sob pena de preclusão (art. 465, §1°, CPC). 

Lembre-se que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não 

estão sujeitos a impedimento ou suspeição (art. 466, § 1°, CPC). Ademais, 

as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a 

diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na 

audiência de instrução e julgamento. Neste caso, o escrivão dará à parte 

contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos (art. 469, CPC). Por 

sua vez, a perita nomeada deverá responder os seguintes QUESITOS DO 

JUÍZO: (i) o periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência? Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu 

início? (ii) qual o tipo (informar o respectivo CID)? (iii) a citada anomalia 

incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau (total ou 

parcialmente)? (iv) a incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas 

temporária? (v) outros esclarecimentos que entender pertinentes. 

Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido 

de complementação ou esclarecimento do Laudo, SOLICITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF. Sem 

prejuízo da perícia médica, PROVIDENCIE-SE a realização de Laudo 

Socioeconômico na residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a 

psicóloga e a assistente social credenciadas nesta comarca, para que o 

efetue, para fins de apuração da situação socioeconômica na qual a parte 

autora está inserida. Junto ao ofício junte-se cópia dos quesitos 

apresentados pela requerida. Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de 

responsabilidade. Com a entrega dos dois laudos (socioeconômico e 

médico), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 

15 dias. Após, façam-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001100-83.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TSUYOSHI OKAJIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DA SILVA OAB - SP74044 (ADVOGADO(A))

ALINE ALTOMARI DA SILVA MARTIN OAB - SP333895 (ADVOGADO(A))

GRASIELE DAN OKAJIMA OAB - SP400259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LIGIA DA FONSECA BERNARDES (EXECUTADO)

TIAGO FRANCO BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001100-83.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: MILTON TSUYOSHI OKAJIMA 

EXECUTADO: TIAGO FRANCO BERNARDES, MARA LIGIA DA FONSECA 

BERNARDES Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias: 1. faça juntada do comprovante de protocolo das ações judiciais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 702 de 777



distribuídas no Estado de Mato Grosso em nome de seus advogados - 

conforme determinado na decisão Id. 25757528, tendo em vista que o 

documento não foi oportunamente anexado à petição Id. 25639656, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC); 2. 

faça juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento na distribuição do feito (art. 290, CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000475-49.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM HIROAKI NISHIMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUHLMANN MONITORAMENTO AGR?COLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000475-49.2019.8.11.0079. REQUERENTE: WILLIAM HIROAKI NISHIMORI 

REQUERIDO: KUHLMANN MONITORAMENTO AGR?COLA LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 dias, informe se a sua 

posse ainda continua sendo turbada pela parte requerida. Ainda, no 

mesmo prazo, a parte autora deverá ser INTIMADA para realizar o 

pagamento das custas processuais atinente à diligência do oficial de 

justiça, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Após, 

cumpra-se, com urgência, a decisão já proferida nos autos (id. 24297790). 

Oportunamente, conclusos para deliberação acerca da medida liminar 

pleiteada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000734-44.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CIRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PASSOS MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000734-44.2019.8.11.0079. REQUERENTE: ANTONIO CIRIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: JULIO CESAR PASSOS MENDES Vistos. INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 dias, informe o endereço 

atualizado do requerido. Após, REMETAM-SE os autos ao setor 

competente para designação de nova audiência de conciliação. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão já proferida nos autos (id. 24219883). 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-02.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAQ MAQUINAS E REFRIGERACAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000892-02.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: LEOMAQ MAQUINAS E 

REFRIGERACAO EIRELI - EPP EXECUTADO: RAIMUNDA NONATA DA 

SILVA Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas 

processuais e faça juntada da respectiva guia nos autos, sob pena de 

cancelamento na distribuição do feito. CERTIFIQUE-SE acerca do correto 

cadastramento do patrono da autora no sistema para fins de recebimento 

de intimações. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-79.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ALONCO TINAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO(A))

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO(A))

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000031-79.2020.8.11.0079. AUTOR(A): ALONCO TINAN DOS SANTOS 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. É sabido que, em conformidade com entendimento do STF, o 

ingresso de ação previdenciária deve ser precedido do prévio 

indeferimento administrativo. Por maioria de votos, ao julgar o RE 631240 

(DJe 20/02/2017 – repercussão geral), o Plenário do STF acompanhou o 

relator, ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência 

não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. Em seu voto, o 

ministro Barroso considerou não haver interesse de agir do segurado que 

não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, visto 

que a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa. 

Segundo ele, nos casos em que o pedido for negado, total ou 

parcialmente, ou em que não houver resposta no prazo legal de 45 dias, 

fica caracterizada ameaça a direito. Por sua vez, a despeito do 

entendimento destacado, verifica-se que a parte autora não juntou aos 

autos o comprovante de indeferimento do benefício na esfera 

administrativa. Com efeito, na forma do arts. 320 e 321, do CPC, 

DETERMINO que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de juntar nos autos o documento que comprova o indeferimento 

administrativo do benefício requerido. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001170-03.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILBER STEIN (REQUERIDO)

SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN (REQUERIDO)

CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

MANOEL DA CRUZ NETO (REQUERIDO)

CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

CAMPOFERT DIESEL LTDA (REQUERIDO)

LUIZ CLAUDIO ASSONI (REQUERIDO)

SONIA ELENA PERIN ASSONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001170-03.2019.8.11.0079. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA, CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, CAMPOFERT DIESEL LTDA, MANOEL DA 

CRUZ NETO, LUIZ CLAUDIO ASSONI, SONIA ELENA PERIN ASSONI, 

VILBER STEIN, SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN Vistos. Trata-se 

de carta precatória originária da 1ª Vara da Comarca de Guaíra-SP, 

expedida no bojo da ação de execução extrajudicial n° 

1000694-40.2019.8.26.0210, com o objetivo de avaliar: (i) um área de 

terras rural de 341,1676ha, denominada de Fazenda Campofert III, objeto 
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da matrícula n° 4.211 do CRI local; e (ii) uma área de terras rural com 

185,2444ha, denominada de Fazenda Campofert III, objeto da matrícula 

4.210 do CRI local, ambas no interesse do Banco do Brasil S/A 

(exequente). Por sua vez, a fim de dar melhor cumprimento ao deprecado, 

nomeio como perito auxiliar deste juízo o engenheiro agrônomo Valdenézio 

Xavier da Silva, inscrito no CREA-MT nº 6.968/D-MT, residente e 

domiciliado neste Município de Ribeirão Cascalheira, para realizar a 

avaliação dos imóveis. Intime-se o perito nomeado pessoalmente para que 

apresente proposta de honorários no prazo máximo de 15 dias. A 

proposta deverá ser confeccionada levando em consideração a extensão 

da área e a localização do imóvel, bem como as considerações realizadas 

na decisão do Juízo deprecante (id. 26547240). Ademais, incumbe às 

partes, dentro de 15 dias contados da intimação desta decisão arguir 

impedimento ou a suspeição do perito e, se for o caso, indicar assistente 

técnico (art. 465, § 1°, CPC). Uma vez juntada a proposta de honorários 

nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias 

(art. 465, § 3°, CPC). Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001194-31.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Campinápolis (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001194-31.2019.8.11.0079. REQUERENTE: RUBENS CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após, devolva-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001208-15.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CILVANO DAGNESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SCHANADELBACK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001208-15.2019.8.11.0079. REQUERENTE: CILVANO DAGNESE 

REQUERIDO: ALEX SANDRO SCHANADELBACK Vistos. Nos termos do 

artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica 

condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 

7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, faculto à parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação do recolhimento das 

custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001188-24.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001188-24.2019.8.11.0079. AUTOR(A): ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES 

RÉU: AYMORE Vistos. Para a concessão do benefício da gratuidade de 

justiça é necessária a efetiva comprovação da insuficiência financeira. 

Nesse sentido, embora a autora tenha pleiteado o benefício, não 

apresentou qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos. 

Pelo contrário, infere-se dos autos que a autora é servidora pública e 

percebe remuneração média de dois a três mil reais (id. 26868860), de 

modo que, a aparentemente, possui remuneração suficiente para arcar 

com as custas judiciais. 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. Deste modo, 

com fundamento no artigo 5º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, instrua o 

feito apresentando qualquer documento que hábil para comprovar a 

necessidade da gratuidade de justiça ou então apresente o comprovante 

de pagamento das respectivas custas judiciais (art. 290, CPC). 

Oportunamente, conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-75.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001204-75.2019.8.11.0079. REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAUJO Vistos. Nos 

termos do artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da carta 

precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela 

B, item 6, da Lei 7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação. Ademais, 

no caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas 

precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar devidamente 

assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o comprovante de 

pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita. Faltando algum 

destes requisitos, o Juízo Deprecado procederá a imediata devolução da 

missiva para saneamento das irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da 

CNGC). Deste modo, considerando o teor da certidão id. 27529271, faculto 

à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação do recolhimento 

das custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-45.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAO PEREIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001206-45.2019.8.11.0079. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ROMAO PEREIRA BARROS Vistos. Nos termos do artigo 388 

e seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica condicionada 

ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) 

que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, ante ao teor da 

certidão id. 27572235, faculto à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, a 

comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciais devidas, sob 

pena de devolução ao Juízo deprecante. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001169-18.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

WEVERSON MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001169-18.2019.8.11.0079. REQUERENTE: WEVERSON MORAIS SILVA, 

VANESSA RODRIGUES RIBEIRO Vistos. Em análise dos autos, diante dos 

relatos e das provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos 

processuais e as condições da ação estão regulares e em conformidade 

com o rito e a matéria de mérito (arts. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil). Assim, RECEBO a inicial. Nos termos dos artigos 98 e seguintes do 

CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Considerando o teor do 

acordo formulado pelas partes e o eminente interesse de incapaz, 

INTIME-SE o Ministério Público para, no prazo de 30 dias, intervir como 

fiscal da ordem jurídica (art. 178, II). Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-89.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

CELESTINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (EXECUTADO)

ROMILTON SILVA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001216-89.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU EXECUTADO: TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA, CELESTINO 

RODRIGUES DOS SANTOS NETO, ROMILTON SILVA AGUIAR Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça 

juntada da guia de pagamento das custas processuais nos autos, sob 

pena de cancelamento na distribuição (art. 290 c/c art. 292, inciso I, do 

CPC). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000001-44.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOEL FERREIRA Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, faça juntada da guia de pagamento das 

custas processuais nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição 

(art. 290 c/c art. 292, inciso I, do CPC). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-36.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON MENDES SOUSA (EXECUTADO)

ALONSO CAPRISTANO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000008-36.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ELITON MENDES SOUSA, ALONSO CAPRISTANO DE 

SOUSA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, faça juntada da guia de pagamento das custas processuais nos 

autos, sob pena de cancelamento na distribuição (art. 290 c/c art. 292, 

inciso I, do CPC). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-58.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO CAPRISTANO DE SOUSA (EXECUTADO)

ELITON MENDES SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000013-58.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALONSO CAPRISTANO DE SOUSA, ELITON MENDES 

SOUSA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, faça juntada da guia de pagamento das custas processuais nos 

autos, sob pena de cancelamento na distribuição (art. 290 c/c art. 292, 

inciso I, do CPC). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000012-73.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HIGOR JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000012-73.2020.8.11.0079. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: HIGOR JOAQUIM DE 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, faça juntada da guia de pagamento das custas processuais 

nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição (art. 290 c/c art. 

292, inciso I, do CPC). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000020-50.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON JOSE DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILDA SARAIVA DE SOUSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000020-50.2020.8.11.0079. INVENTARIANTE: AMILTON JOSE DA SILVA 

INVENTARIADO: MARIA ZILDA SARAIVA DE SOUSA Vistos. Nos termos 

do art. 290 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, efetue o recolhimento das custas processuais e faça juntada da 

respectiva guia nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição do 

feito. CERTIFIQUE-SE acerca do correto cadastramento do patrono do 

autor nos autos para fins de recebimento de intimações. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-05.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS VASCONCELOS OAB - GO41443 (ADVOGADO(A))

BIANCA GUIMARAES SOUSA OAB - GO56267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000023-05.2020.8.11.0079. REQUERENTE: GILMAR MARTINS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 290 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição do feito. 

CERTIFIQUE-SE acerca do correto cadastramento do patrono do autor nos 

autos para fins de recebimento de intimações. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-57.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

CELESTINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000026-57.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU EXECUTADO: CELESTINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO, 

TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, sob pena de cancelamento na distribuição do feito. 

CERTIFIQUE-SE acerca do correto cadastramento do patrono do autor nos 

autos para fins de recebimento de intimações. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-49.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEIDE RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000033-49.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: IVONEIDE RIBEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO PEREIRA DA 

COSTA Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas 

processuais e faça juntada da respectiva guia nos autos, sob pena de 

cancelamento na distribuição do feito. CERTIFIQUE-SE acerca do correto 

cadastramento do patrono do autor nos autos para fins de recebimento de 

intimações. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000994-24.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ROSA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLTON ALENCAR DE ALMEIDA FRANCO OAB - GO23156 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROSA DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000994-24.2019.8.11.0079. AUTOR(A): DIOGO ROSA DE CASTRO RÉU: 

MAURICIO ROSA DE CASTRO Vistos. Considerado a declaração de 

suspeição deste juiz (id. 25753700), determino à secretaria que 

encaminhe os autos ao substituto legal, conforme já determinado. Ante ao 

pedido de liminar formulado pela parte autora, cumpra-se com celeridade. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000852-20.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO OAB - GO33710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI CRISTINO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000852-20.2019.8.11.0079. AUTOR(A): COMPANHIA AGRICOLA AMELIA 

JUNQUEIRA REU: VALDERI CRISTINO DE CARVALHO Vistos. Nos termos 

do art. 319, § 1°, do CPC, DEFIRO o pedido da parte autora 

consubstanciado na petição de id. 25585534. EXPEÇA-SE o respectivo 

ofício. Com a resposta, REMETAM-SE os autos ao setor competente para 

designação de nova audiência de conciliação. Cumpra-se. Às 
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providências.

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1001061-86.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS GRINGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARJANE DO AMARAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001061-86.2019.8.11.0079. AUTOR(A): JORGE LUIS GRINGS REU: 

RAQUEL MARJANE DO AMARAL Vistos. Nos termos dos arts. 98 e 290 do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, ou mesmo requeira a justiça gratuita de forma fundamentada, 

sob pena de cancelamento na distribuição do feito. CERTIFIQUE-SE acerca 

do correto cadastramento do patrono da autora nos autos para fins de 

recebimento de intimações. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-64.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIRMINO FERREIRA (EXECUTADO)

RICARDO BRUNO DO AMARAL SILVA (EXECUTADO)

MARINEZ DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

KHEZHYA GABRIELA GODOY COSTA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001056-64.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: 

SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA, MARINEZ DE PAULA SILVA, 

KHEZHYA GABRIELA GODOY COSTA, RICARDO BRUNO DO AMARAL 

SILVA, MARIA FIRMINO FERREIRA Vistos. Considerando a manifestação 

da parte autora (id. 27333355), DECLINO COMPETÊNCIA para o 

processamento e julgamento do feito em favor da Comarca de 

Água-Boa-MT. Nos termos do art. 64, § 3°, do CPC, dê-se baixa e 

remetam-se os autos com nossas homenagens. No mais, defiro o pedido 

de devolução das guias referente à diligência do oficial de justiça (id. 

27333355). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-36.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000159-36.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ Vistos. DEFIRO o pedido da 

parte autora (id. 27273358). No mais, proceda-se conforme a decisão já 

proferida nos autos (id. 18467428). Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SCARPELINI KAMINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO BOLOGNINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000260-41.2019.8.11.0025. REQUERENTE: WILSON SCARPELINI 

KAMINSKI REQUERIDO: DERCIO BOLOGNINI Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de 

estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001171-85.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO VALE DO ARAGUAIA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DAMIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001171-85.2019.8.11.0079. REQUERENTE: CALCARIO VALE DO 

ARAGUAIA S/A REQUERIDO: MATHEUS DAMIANI Vistos Considerando 

que a audiência de conciliação havia sido designada para o dia 16/12/2019 

no juízo deprecado (id 26552400), denota-se que a missiva perdeu o 

objeto. Assim sendo, devolva-se com as baixas necessárias e anotações 

de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001182-17.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE OAB - SP109631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIBAS CLEMENTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001182-17.2019.8.11.0079. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CLIBAS CLEMENTI Vistos. É sabido que há imóveis 

localizados neste município, mas com registro no CRI de Canarana-MT. 

Logo, considerando a ausência de descrição da localização do imóvel no 

bojo da missiva, determino à secretaria que expeça ofício ao Juízo 

deprecante solicitando cópia da matrícula 550 do CRI de Canarana-MT. 

Caso o imóvel esteja localizado nesta Comarca, cumpra-se conforme 

deprecado. Lado outro, caso o imóvel esteja localizado no município de 

Canarana-MT, encaminhe-se os autos àquela comarca com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. Comunique-se o Juízo deprecante. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001200-38.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ERNESTO ANDREOLLA (REQUERIDO)

ANA GABRIELA BEDIN ANDREOLLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001200-38.2019.8.11.0079. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: FLAVIO ERNESTO ANDREOLLA, ANA 

GABRIELA BEDIN ANDREOLLA Vistos. Nos termos do artigo 388 e 

seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica condicionada 

ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) 

que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, faculto à parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação do recolhimento das 

custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Intime-se. As providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001215-07.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

MAURO DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

CELESTINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001215-07.2019.8.11.0079. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU EXECUTADO: TASSIANA OLIVEIRA ALMEIDA, MAURO DE 

OLIVEIRA E SILVA, CELESTINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça 

juntada da guia de pagamento das custas processuais nos autos, sob 

pena de cancelamento na distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001078-25.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 0 7 8 - 2 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 7 9 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO DA 

SILVA COSTA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei n° 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito na petição inicial. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessária a comprovação (art. 3º do Decreto-Lei 

911/69): (i) da relação contratual, que se prova por escrito e seu 

instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será 

obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos 

e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra 

terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos previstos no §1º 

do art. 1º; e (ii) da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, ou 

ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de 

antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente cumprido 

este requisito. A propósito, “a comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ). 

Por sua vez, 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 (§ 2°, art. 2° do Decreto Lei n° 911/69). Além 

disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio do protesto 

do título, sendo possível a utilização, inclusive, da via editalícia, quando 

esgotados os meios para localização do devedor. Contudo, analisando os 

documentos juntados nos autos, verifico que, apesar de demostrar o 

vínculo contratual (id. 25439430), o autor não comprovou a constituição 

em mora do requerido, seja por notificação extrajudicial ou por protesto do 

título. Denota-se que a notificação enviada pelo autor por meio dos 

correios não foi oportunamente entregue ao destinatário, ocasião em que 

o endereço sequer foi procurado pelo servidor responsável (id. 

25439433). Sendo assim, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial com o objetivo 

de comprovar a mora do requerido (Súmula 72 do STJ), sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000658-20.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000658-20.2019.8.11.0079. REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por 

Raimunda Pereira de Souza, na qualidade de inventariante de José 

Francisco de Souza – cujo inventário tramita nos autos número 

829-62.2017.811.0079, Código 46525, desta Comarca - requerendo 

autorização judicial para transmissão de imóvel registrado na matrícula 

1.424 do CRI deste município de Ribeirão Cascalheira-MT. Consta nos 

autos as primeiras declarações juntadas no respectivo processo de 

inventário, ocasião em que foi arrolado como único bem do espólio o 

imóvel objeto do presente alvará. Ainda em sede de primeiras declarações 

foi consignada a proposta de venda do imóvel e partilha em partes iguais 

entre os herdeiros (id. 20123301). Denota-se que todos os 08 herdeiros 

se manifestaram favorável às primeiras declarações nos autos do 

mencionado processo de inventário: 1. Ivaneis Pereira de Souza (id. 

20124489), 2. Ivan Pereira de Souza (id. 20123717), 3. Ivanor Trindade de 

Sousa (id. 20124945), 4. Silvanir Trindade de Souza (id. 20124965), 5. 

Vanderlei Pereira de Souza (id. 20124965), 6. Denvanir Trindade de Souza 

(id. 20124978), 7. Lindauva Pereira de Souza (ex- esposa do falecido – id. 

20123709) e 8. Ivalde Pereira de Souza (id. 20124463). Por sua vez, o 

herdeiro Ivanor Trindade de Souza, plenamente capaz, aceitou as 

primeiras declarações por meio do herdeiro e procurador Ivan Pereira de 

Souza (id. 20124956). Além disso, constata-se que o herdeiro Devanir 

Trindade de Souza aceitou (interditado por meio dos autos número 

1390-72.2006.811.0079, código 13293) as primeiras declarações por meio 

do herdeiro e curador Vanderlei Pereira de Souza (id. 20124989). 

Verifica-se também que foi juntado nos atos instrumento particular de 

opção de compra e venda constando como objeto o imóvel arrolado no 

inventário (id. 24902510), oportunidade em que todos os herdeiros 

novamente se manifestaram favoráveis à venda. Logo, havendo interesse 

de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para que se 

manifeste como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, CPC). Após, 

conclusos para deliberação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-97.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TADEU RIVALTA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001209-97.2019.8.11.0079. AUTOR(A): PAULO TADEU RIVALTA DE 

BARROS REU: PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E 

DOCUMENTOS DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT Vistos. Devolvo os autos 

à secretaria, para observância das diretrizes estabelecidas no Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ – CIA n. 0075876-17.2019.811.0000. Nesse 

sentido, informe as partes a respeito da migração deste processo ao 

sistema CIA. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-23.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FORT AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO INACIO FERREIRA DE LOYOLA NETO OAB - GO8613 

(ADVOGADO(A))

TIAGO MARTINS LOIOLA FILHO OAB - GO12862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOVEU ALVES CABRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON REIS PEREIRA OAB - SP282930 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000134-23.2019.8.11.0079. REQUERENTE: FORT AVIACAO AGRICOLA 

LTDA - ME REQUERIDO: CLODOVEU ALVES CABRAL Vistos. Trata-se de 

carta precatória expedida no bojo da ação de execução n° 

80587-67.2017.8.09.0137, originária da Comarca de Rio Verde-GO, em 

que figura como polo ativo Fort Aviação Agrícola Ltda e como polo passivo 

Clodovel Alves Cabral, cujo objetivo é proceder com a avaliação e praça 

do imóvel rural registrado na matrícula n° 1.163 do CRI deste Município de 

Ribeirão Cascalheira-MT. Conforme o auto de avaliação de lavra dos 

oficiais de justiça desta comarca, o imóvel aludido foi avaliado em R$ 

14.198.408,60 (id. 21432999, id. 21433000 e id. 21433001). Por sua vez, 

com fundamento em laudo emitido por engenheiro agrônomo, a parte 

requerida impugnou o mencionado auto de avaliação e apresentou 

avaliação do imóvel no montante de R$ 60.532.061,20 (id. 24794672, id. 

24794651). Nesse cenário, considerando a discrepância de valores, 

requer a realização de perícia judicial para realização de nova avaliação. 

Sendo assim, NOMEIO como perito auxiliar deste juízo o engenheiro 

agrônomo Valdenézio Xavier da Silva, inscrito no CREA-MT nº 6.968/D-MT, 

residente e domiciliado neste Município de Ribeirão Cascalheira, para 

realizar a avaliação do mencionado imóvel. INTIME-SE o perito nomeado 

para que apresente proposta de honorários no prazo máximo de 15 dias. 

A proposta deverá ser confeccionada levando em consideração a 

extensão da área e a localização do imóvel. Para tanto, junto ao mandado 

de intimação encaminhe-se cópia da matrícula do imóvel. INTIMEM-SE as 

partes para, dentro de 15 dias contados da intimação da presente 

decisão: (i) arguir o impedimento ou a suspeição do perito nomeado, se for 

o caso; e (ii) indicar quesitos e assistente técnico, sob pena de preclusão 

(art. 465, §1°, CPC). Lembre-se que os assistentes técnicos são de 

confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição (art. 

466, § 1°, CPC). Em conformidade com a regra insculpida no art. 95, caput, 

do CPC, a perícia deverá ser custeada pela parte requerida. Logo, uma 

vez juntada a proposta de honorários nos autos, INTIME-SE a parte 

requerida para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 465, § 3°, CPC). 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000135-08.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN JARDIM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000135-08.2019.8.11.0079. REQUERENTE: DORIVAN JARDIM 

RODRIGUES REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais proposta por Dorivan Jardim 

Rodrigues em face da Caixa Econômica Federal (id. 18147337). De pronto, 

este Juízo alertou o autor acerca da competência da Justiça Federal para 

processar e julgar a causa (id. 18467150). Porém, regularmente intimado, 

o autor não se manifestou nos autos (id. 27818619). É o relatório. 

Fundamento e decido. Tratando-se de causa em que a Caixa Econômica 

Federal (empresa pública) for interessada na condição de requerida, nos 

termos do art. 109, inciso I, da CF, é competência da Justiça Federal 

processar e julgar o feito. A competência decorrente da matéria é 

absoluta. Portanto, inderrogável por convenção das partes (art. 62, CPC), 

devendo ser declarada de ofício pelo juiz (art. 64, § 1°, CPC). Sendo 

assim, nos termos do art. 109, I, da CF c/c art. 64, § 3°, do CPC, DECLINO 

COMPETÊCIA para atuar no feito em favor da Subseção Judiciária de 

Barra do Garças-MT. Intime-se a parte autora. Certifique-se nos autos. 

Transcorrido o prazo recursal, após as baixas necessárias e anotações 

de estilo, encaminhem-se os autos com as nossas homenagens. Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000802-91.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAILINE PELIZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000802-91.2019.8.11.0079. REQUERENTE: JESSICA TAILINE PELIZAN 

REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Visto. Trata-se de requerimento 

de procedimento judicial não contencioso proposto pelo Espólio de Atílio 

Pelizan, representado pela inventariante Jéssica Tailine Pelizan, em face 

dos Cartórios de Registro Imobiliário de São Félix do Araguaia-MT e 

Canarana-MT (id. 21388644). Intimada para emendar a inicial, a autora 

requereu a desistência da ação (id. 22936941). É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Considerado a manifestação voluntária da parte 

autora, HOMOLOGO a desistência da ação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Não há custas ou honorários 

advocatícios. Ante a preclusão lógica das vias recursais, desde já, 

reconheço o trânsito em julgado desta sentença homologatória (art. 1.000 

do CPC). Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-54.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (REU)

SARA DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000701-54.2019.8.11.0079. AUTOR(A): MAYKON DOUGLAS 

RODRIGUES BATISTA REU: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA, SARA DE 

CASTRO Vistos. Maykon Douglas Rodrigues Batista ingressou com ação 
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de busca e apreensão cumulada com rescisão contratual em face de 

Reginaldo Francisco da Silva e Sara de Castro Silva (id. 20454959). Os 

requeridos ainda não foram citados. O autor, por sua vez, requereu a 

desistência da ação em virtude da solução extraprocessual do imbróglio 

(id. 25281726). É o relatório. Fundamento e decido. Considerado a 

manifestação voluntária da parte autora, HOMOLOGO a desistência da 

ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Não 

há custas ou honorários advocatícios. Ante a preclusão lógica das vias 

recursais, desde já, reconheço o trânsito em julgado desta sentença 

homologatória (art. 1.000 do CPC). Cumpridas as formalidades, 

arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000683-33.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BUBANS AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ERIKSEN FERREIRA OAB - MT19517/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORMESINDA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000683-33.2019.8.11.0079. AUTOR(A): MARIANE BUBANS AGUIAR REU: 

ORMESINDA DA SILVA Visto. Trata-se de ação de consignação em 

pagamento com pedido de tutela antecipada proposta por Mariane Bubans 

Aguiar em face de Ormesinda da Silva (id. 20326127). Por sua vez, antes 

mesmo da citação da parte requerida, a autora se manifestou nos autos 

requerendo a extinção do feito ante a resolução extraprocessual do 

imbróglio (id. 26547487). É o relatório do essencial. Fundamento e decido. 

Considerado a manifestação voluntária da parte autora, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Não há custas ou honorários advocatícios. Ante a 

preclusão lógica das vias recursais, desde já, reconheço o trânsito em 

julgado desta sentença homologatória (art. 1.000 do CPC). Cumpridas as 

formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de 

estilo. P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000488-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. O. W. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. D. S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca da devolução da 

Carta Precatória juntada ao ID:28370408. Rio Branco/MT, 24/01/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO VILELA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.G.A - PUBLICACOES REVISTAS E CATALOGOS EIRELI (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000496-09.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 13.322,02 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: WILSON ANTONIO VILELA, 

Endereço: RUA JOAO ELIAS RIBEIRO, 34, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES 

LTDA., Endereço: EDITORA TRÊS LTDA, RUA WILLIAM SPEERS 1000, 

LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 e T.G.A - 

PUBLICAÇÕES REVISTAS E CATÁLOGOS EIRELI, Endereço: RUA JOÃO 

BITENCOURT, 23, JARDIM D'ABRIL, OSASCO - SP - CEP: 06038-090 

Senhor(a): WILSON ANTONIO VILELA 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, 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 Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2019 Hora: 10:00, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 1 de julho de 2019. (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: 1000283-03.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000283-03.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 10.127,28 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: CARLITO DE CARVALHO 

RODRIGUES, Endereço: RUA PERNAMBUCO, S/N, VILA MARIA, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A., 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a): 

CARLITO DE CARVALHO RODRIGUES 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, 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 Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/07/2019 Hora: 10:00, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 9 de maio de 2019. (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: 1000296-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000296-02.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: LINDOMAR LUIZ GONÇALES, Endereço: Rua Campo 

Grande, s/n, Triângulo, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR S.A., Endereço: Endereço: AVENIDA 

BERNARDO DE VASCONCELOS, n.377, CACHOEIRINHA, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 31.150-000 Senhor(a): LINDOMAR LUIZ 

GONÇALES 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, 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 Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/08/2019 Hora: 08:00, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 11 de junho de 2019. (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: 1000029-93.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL ROMAO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000029-93.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: JOSIVAL ROMAO 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 24 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: 1000129-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000129-82.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA, Endereço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 

1080, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (TIM S/A), Endereço: RUA FONSECA 

TELES, 18, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.940-200 

Senhor(a): CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA 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, 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 Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2019 Hora: 08:30, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de março de 2019. (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: 1000172-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MIRANDA CELESTRINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO OAB - RO0005831A (ADVOGADO(A))

BRUNO VALVERDE CHAHAIRA OAB - RO9600 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000172-19.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 22.682,85 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

DIEGO MIRANDA CELESTRINE, Endereço: Rua Projetada A,, S/N, Bairro 

Parque Alvorada, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP, Endereço: Avenida 

São Luiz, n. 2522, Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Senhor(a): DIEGO MIRANDA CELESTRINE 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, 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 Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2019 Hora: 08:00, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 12 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-78.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. DOS SANTOS BASTOS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000030-78.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: D. DOS SANTOS BASTOS - 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO VILELA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.G.A - PUBLICACOES REVISTAS E CATALOGOS EIRELI (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000496-09.2019.8.11.0052 

INTERESSADO: WILSON ANTONIO VILELA REQUERIDO: TRES COMERCIO 

DE PUBLICACOES LTDA., T.G.A - PUBLICACOES REVISTAS E 

CATALOGOS EIRELI Vistos etc., 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 repetição de indébito em relação de consumo c/c pedido de 

indenização por danos morais proposta por WILSON ANTONIO VILELA 

contra TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA e T.G.A - PUBLICACOES 

REVISTAS E CATALOGOS EIRELI. Nota-se que as partes promovidas 

foram regularmente citada, mas deixaram de comparecer à sessão de 

conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 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. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Desta feita, verifico que houve falha na 

prestação do serviço pela Reclamada, situação esta que demonstra o 

descaso e desrespeito da Reclamada no atendimento aos seus 

consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos a ela causados. Corroborando: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASSINATURA DE 

REVISTA NÃO ENTREGUE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITOS 

REALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA. TEORIA DA APARÊNCIA. 

DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005763867, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 22/03/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005763867 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 22/03/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/03/2016)”; “APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZATÓRIA. ASSINATURA DE REVISTAS. BRINDE NÃO ENTREGUE. 

DANO MORAL. Busca a autora em seu apelo indenização por dano moral 

alegando que, tendo realizado assinatura de revistas junto à ré na 

expectativa de entrega de um brinde, deixou de recebê-lo não obstante 

reclamações apresentadas à editora ré. Sendo o brinde uma camisa 

temática para os torcedores da seleção brasileira de futebol, obviamente 

que a autora tinha grande expectativa em recebê-la e presenteá-la ao 

marido, fato que aliás foi determinante na assinatura da revista. Sendo 

induvidosa a falha na prestação do serviço ante a falta de entrega do 

brinde prometido, o dano moral advém da frustração da cliente e da 

sensação de revolta e indignação pela atitude da empresa que, mesmo 

ciente do interesse da cliente no brinde e diante das ligações reclamando 

a entrega, nada faz na busca de solucionar o problema. Sendo excessivo 

o valor indenizatório pleiteado, necessário o arbitramento de outro, justo e 

adequado ao caso. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 

00633421720108190038 RJ 0063342-17.2010.8.19.0038, Relator: DES. 

MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 

11/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 03/02/2014 17:16)”. No que tange ao pleito de devolução dos 

valores pagos, tenho que este merece procedência, devendo os valores 

serem restituídos de em dobro pelo descumprimento contratual da 

Reclamada, bem como pelos inúmeros lançamentos de cobrança no cartão 

de crédito do Autor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação e o 

faço para, solidariamente: CONDENAR as reclamadas a restituírem o 

importe de R$ 1.661,01 (cento e sessenta e um reais e um centavo), em 

dobro, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

- INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.. 

CONDENAR as reclamadas a indenizarem pelos danos morais suportados, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 
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com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-03.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000283-03.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CARLITO DE CARVALHO 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Em que pese à alegação da reclamada 

acerca da inexistência de dano moral, porquanto não haveria 

responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do 

artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 

que define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. O reclamante 

alega que o serviço de telefonia foi cortado, mesmo após o efetivo 

pagamento, o serviço não foi reestabelecido. A empresa reclamada alega 

que o pagamento se deu em atraso, sendo licito o bloqueio da linha 

telefônica. Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é 

possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, retornar a prestação de serviço a reclamante, mesmo 

após o pagamento da fatura de consumo. Ocorre que a parte reclamada 

interrompeu o sinal justificando que a parte autora deixou de adimplir com 

a mensalidade, mesmo devidamente adimplida, ainda que após o 

vencimento. Ora, se o reclamado utiliza como um dos fatores atrativos ao 

consumidor a contratação de empresa, até então, idônea na regular 

prestação do serviço, ou seja, de forma rápida, a sua demora excessiva 

que impede o reclamante de utilizar o serviço já pago, cria, sim, danos 

morais uma vez que ocasiona constrangimentos indevidos e pagamentos 

sem fruição. Ademais, diversas foram às tentativas da reclamante em ver 

solucionado o seu problema, conforme protocolos de atendimento. Todo 

esse desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem 

corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar 

com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de má-fé, em 

nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do CDC. No 

tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada em se abster de prestar devidamente o serviço, interrompendo 

o serviço de telefônica, mesmo que a contraprestação devida 

encontrava-se devidamente adimplida. Nesse sentido, é o entendimento 

desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – TV POR ASSINATURA – 

BLOQUEIO INDEVIDO DO SINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o 

consumidor, mesmo tendo quitado a fatura em 09/01/2014 por meio 

diverso do contratado (boleto), tem o sinal de transmissão de TV por 

assinatura bloqueada indevidamente, em 12/01/2014, inegável a falha na 

prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos, 

especialmente se houve reclamação administrativa no PROCON e nesta 

ação a recorrente fora revel. 3. A sentença que condenou a Recorrente 

pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (Turma Recursal Única do Mato Grosso, Recurso Inominado 

0014433-38.2014.811.0001, julgamento em 05/09/2014). Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 
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experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, quanto ao 

pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que 

o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do 

Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram preenchidos, haja 

vista que o consumidor pagou faturas quando o serviço estava cortado, a 

inobservância da parte requerida. Por outro lado, na ótica do Código Civil, 

a sua improcedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão 

tem por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim 

positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, 

sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, 

ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 

houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se 

houver prescrição”. Como se nota, é certo a sua ocorrência ao volver os 

olhos aos extratos decorrentes dos gastos relativos ao 

consumo/mantimento, ou seja, despesas com comida, eis que caberia à 

requerida amparar o consumidor/autor durante a indevida espera, a qual 

se manteve omissa. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, CONFIRMO a liminar de id. 19372438 e no mérito OPINO pelo 

JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido do reclamante em face da 

reclamada, nos termos do art. 487, I do CPC, para: CONDENAR a parte 

requerida à efetivação da restituição em dobro do valor dispendido 

indevidamente, no montante de R$ 127,28 (cento e vinte sete reais e vinte 

e oito centavos) correspondente as fatura pagas sem efetiva utilização do 

serviço, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

- INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

CONDENAR a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$3.000,00 

(três mil reais), acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da 

citação, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado Lucél ia Crist ina Ol iveira Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000296-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000296-02.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LINDOMAR LUIZ GONCALES 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, proposta por 

LINDOMAR LUIZ GONCALES em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR SA. 

Alega o requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por um débito no valor de R$ 128,41 (cento e vinte e oito reais e 

quarenta centavos). Afirma, anteriormente ingressou com ação, no qual, 

houve transação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, ocorre que a reclamada novamente negativou o nome do 

reclamante. ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que foi vitima de 

estelionatário, posto que, falsário apresentou documentação no momento 

da contratação, que fazia crer tratar-se do reclamante. Requer assim a 

improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Ocorre que a 

reclamada mesmos após sentença de homologação de acordo transitada 

em julgado, com a finalidade de declarar a inexistência de relação jurídica 

entre as parte, voltou a negativar o nome do Reclamante de forma 

indevida. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, 

nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a negativação 

do nome do reclamante. O apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 

Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado 

direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência de 

dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao 

réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 
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DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, confirmo a liminar de id. 19523182 e OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada em 

obrigação de fazer consistente na declaração de inexistência de débito de 

R$ 128,41 (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos). Opino também 

por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-88.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA (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):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000439-88.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JANETE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de declaração de 

inexistência de débito, cobrança indevida e indenização por danos morais. 

Alega o requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por um débito no valor de R$ 191,81 (cento e noventa e um 

reais e oitenta e um centavos). Afirma ser totalmente indevida a 

negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do débito bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada 

afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição de linha 

telefônica. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum 

áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a negativação do nome 

do reclamante. Se valendo apenas de print screen da tala sistêmica para 

comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento 

unilateralmente produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as 

partes. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - 

DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 
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que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 191,81 (cento e noventa e um reais e 

oitenta e um centavos), bem como a exclusão da negativação do nome do 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito discutido 

nestes autos. Opino também por CONDENAR a reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-49.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000170-49.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CLEIDE DOS SANTOS LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito, cobrança 

indevida e indenização por danos morais. Alega o requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor 

de R$ 19.626,08 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito 

centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são 

legítimos, pois referem-se aquisição de cartão de crédito. Requer assim a 

improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante. Se valendo apenas de print screen 

da tala sistêmica para comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica 

trata-se de documento unilateralmente produzido, não é prova eficaz da 

relação jurídica entre as partes. Este é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O nome da parte autora somente não foi para o apontamento 

dos dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui, em razão da liminar de id. 18460708, fato que comprova 

a falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva 

da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 

Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado 
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direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência de 

dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao 

réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, Mantenho a liminar deferida no id. 18460708 e OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada 

em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito de R$ 

19.626,08 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos). 

Opino também por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000294-66.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DELMAR ZANOL REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

indeferindo de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de 

contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, 

exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do 

pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos 

autos, pois, além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente, eis que os descontos objeto 

desta ação não foram justificados os motivos que ensejaram os citados 

débitos. Além disso, a reclamada na sua contestação afiram que houve 

estorno do valor de R$ 591,96 (quinhentos e noventa e um reais e noventa 

e seis centavos) porém não apresentou justificativa para os descontos no 

valor de R$ 44,57, R$58,70, e R$ 500,00 e tão pouco comprovou o devido 

estorno, sendo portanto, indevidos, devendo a promovida ser compelida a 

restituir em dobro o montante até então descontado. Logo, a procedência 

da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, e a verossimilhança das alegações na inicial é medida que se 

impõe. Assim, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao 
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se deparar com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, 

única fonte de subsistência, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. O 

desconto indevido de valores no salário diminui consideravelmente o 

montante deste, tornando a menor sua única fonte de subsistência. 

Considerando ter ocorrido neste caso, grave falha na prestação do 

serviço bancário, que afeta sobremaneira a subsistência da pessoa 

lesada, há o dever de indenizar. Nesse sentido: RELAÇÃO DE CONSUMO - 

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - VALORES 

NÃO SOLICITADOS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

O Desconto realizado em benefício de aposentadoria, sem que haja a 

devida contratação enseja o dever de indenizar. A parte Recorrente não 

se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou 

demonstrado a legalidade da relação jurídica supostamente havida entre 

consumidor e a instituição financeira. Deste modo, o desconto de valores 

é indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC. (Procedimento do Juizado Especial Cível 644216220138110001/2015, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) CONDENAR 

a reclamada a RESTITUIR em dobro os valores descontados indevidamente 

R$ 44,57 (quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), R$58,70 

(cinquenta e oito reais e setenta centavos), e R$ 500,00 (quinhentos 

reais) juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

desconto indevido; c) CONDENAR a demandada 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, a contar da citação, bem como a correção monetária pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000334-48.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SILVANA REGINA CARREIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., 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. A ré alega preliminar de ausência de 

comprovante de endereço em nome da autora, contudo, tal alegação foi 

superada posto que a reclamante juntou o citado documento no id. 

18292845. A reclamada ainda alega ausência de pretensão resistida, 

contudo tal preliminar se confunde com o mérito. Inexistentes quaisquer 

vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM 

TUTELA DE URGÊNCIA , em que a parte autora sustenta que foram 

realizadas compras com seu cartão de crédito sem seu conhecimento e 

autorização, no valor total de R$ 1.172,56. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

realizado as compras contestadas. Mesmo com a inversão, a ré não 

impugnou especificamente os documentos juntados pela autora, não 

demonstrando assim, que o serviço financeiro de cartão de crédito foi 

prestado a contento, e com segurança. Desta feita, considerando que as 

compras questionadas ocorreram sem o consentimento do promovente, 

caracterizando fraude, resta configurado o defeito na prestação do 

serviço. Quanto ao pedido de dano moral, julgo improcedente posto que a 

ré comprovou o estorno após a propositura da ação e deferimento da 

liminar. No que toca a pretensão indenizatória pelos danos morais 

sofridos, razão assiste à parte autora, e conforme entendimento 

jurisprudencial pacífico. Frise-se que a ocorrência de fraudes dessa 

natureza, representa falha nos sistemas de segurança da instituição 

financeira, que em conduta negligente, deixou de proceder com cautela e 

segurança nas operações dos seus clientes. E no caso é manifesto o 

vício na prestação do serviço, posto que demonstrado nos autos que 
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houve falha no dever de segurança que lhe é imposto perante o 

consumidor, ao permitir a ocorrência de compra indevida pelo cartão de 

crédito, o que lhe custou o uso de limite disponível em sua conta corrente 

e consequente pagamento por compra que não realizou. Ainda que a 

culpa tenha sido de possível terceiro fraudador, isso não afastaria a 

responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos causados no 

âmbito de suas operações, entendimento esse pacificado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias”. Por tais fundamentos, resta inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento que são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que, se não consegue reverter a 

situação da parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR inexistente o débito referente aos 

valores das compras questionadas, de R$ 1.758,84 (mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) noticiados na inicial; b) 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade 

contratual. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000250-47.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE MARIA TIROLLE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte ré arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, a 

qual desde logo afasto, pois a realização de perícia ou mesmo análise 

física é dispensável no presente caso, já que os documentos e alegações 

das partes são suficientes para comprovar o alegado. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O presente feito 

trata-se de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A 

Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual OPINO por deferir a 

inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Ultrapassado as preliminares, passo ao mérito. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, a Autora 

ingressou com Ação de Reparação de Danos Morais, narrando a 

interrupção do fornecimento de energia em sua unidade consumidora, 

dentre os dias 20/02/2018 à 25/02/2018. Oportunizada a conciliação (id. 

17554345), as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (id. 15111202), a Ré assevera que a 

interrupção do fornecimento da energia, se deu de maneira emergencial, 

por problemas técnicos e imprevisíveis. Pois bem. A queda de energia nas 

datas informadas pela Autora é incontroversa. A própria reclamada afirma 

que houve a interrupção de energia, nas data informada na petição inicial, 

não tendo a parte reclamada impugando especificamente. Resta-nos 

averiguar se as condutas após essa queda de energia foram ilícitas, e se 

subsidiaram os danos morais. As empresas concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos 

causados. O fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço 

ou atividade essencial, consoante artigo 10 da lei 7.783/89, e está 

diretamente ligado à efetividade do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, preconizado no artigo 1º, III da Carga Magna. No caso em 

tela, a Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas sobre a queda de energia, 

seja com o amparo às solicitações administrativas formuladas pela 

consumidora. Não se vê na defesa e nos documentos a ela arrolados, 

qualquer conduta por parte da Ré para mitigar os danos causados pela 

queda de energia que, em tese, deveria ser contínua. Não se identifica, 

ainda, a real ocorrência de caso fortuito ou força maior nos autos, posto 

que a reclamada não juntou nenhum documento para comprovar o 

alegado. Assim, OPINO por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos 

termos do artigo 186 do C.C., posto que a conduta da Ré violou, 

flagrantemente, os preceitos basilares do direito do consumidor, em 

especial o direito à informação, e à prestação de um serviço adequado, 

consoante se vê nos artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria 

Resolução 414/10 da ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 

140, que a distribuidora é responsável pela prestação de serviço 

adequado, aos seus consumidores, bem como pelas informações 

necessárias à defesa de interesses, o que não se viu no caso em tela. 

Isso porque a Ré não demonstrou as reais razões para que não houvesse 

continuidade da prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a 

consumidora com a qualidade exigida. Frise-se que a própria situação 

emergencial não foi comprovada pela Ré, que, dessa feita, não cumpriu o 

seu ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente 

o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, sequer atendimento qualitativo ou suporte, os danos não 

teriam se configurado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 
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Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Assim, no tocante à indenização 

por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o sofrimento 

advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia elétrica pela 

Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, com a privação 

injustificada de serviço essencial, são fatos que indubitavelmente 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a recente 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. RESTABELECIMENTO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. ARTIGO 

176, IV, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FORÇA MAIOR NÃO 

DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO 

ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TONIAL, Cleber Augusto. Recurso inominado n. 

71007436777. J. em 22 Fev. 2018. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

06 Mar. 2018.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS. DANO 

MORAL. 1. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, que 

somente pode ser interrompido por inadimplência do usuário e depois de 

prévia notificação. 2. A privação a um serviço essencial do qual depende 

o usuário para ter uma vida com um mínimo de dignidade, sem que tenha 

havido a prévia notificação a respeito da possibilidade de corte, configura 

abalo psíquico indenizável. 3. O arbitramento da compensação financeira 

pelo dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, a capacidade 

econômica das partes, as finalidades reparatória e pedagógica da 

condenação e a vedação ao enriquecimento indevido das partes – 

Compensação financeira corretamente arbitrada em R$ 10.000,00 - 

Sentença mantida. Recurso improvido (MATOS, José Francisco. Recurso 

inominado n. 1004836-93.2017.8.26.0554. J. em 02 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Mar. 2018.) Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o 

próprio desgaste da Autora com a interrupção contínua e imotivada do 

fornecimento da energia por 05 (cinco) dias. No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. Quanto ao 

pedido de dano matérias julgo improcedente uma vez que o recibo juntado 

nos autos, não consta a data compra. Isso posto, após a análise dos fatos 

e provas arroladas por ambas as partes, rejeito as preliminares, 

suscitadas pela Ré: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre 

Autora e Ré, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a 

inversão do ônus probatório em favor da Autora, consoante art. 6º, VIII, do 

CDC. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o ato ilícito perpetrado 

pela Ré, e por CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização por danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 3. OPINO pela 

improcedência do pedido de dano material. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon 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, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000464-04.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: VANDERSON DE BARROS PIRES Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Declaro a revelia 

do Reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o 

mesmo, inobstante devidamente citada e intimada (id. 21042775), deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação, consoante consta da mov. 

22880191. Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também, 

incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de 

impugnar as alegações e os documentos acostados à petição inicial pela 

reclamante. Alega a parte reclamante que a parte reclamada emitiu cheque 

em 10 de Setembro de 2016, para compra de móveis e eletrodomésticos 

ao promovido, que mesmo fazendo promessa de pagamento com a 

emissão do referido título a autora, não adimpliu a dívida. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDENCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 1.127,54 (mil, cento e vinte e sete reais 

e cinquenta e quatro centavos), referente as parcelas inadimplidas, 

acrescido de juros e correção monetária (INPC/IBGE) contados a partir da 

data do inadimplemento. Preclusa a via recursal e após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Togado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 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 – 
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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, 24 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-80.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMIS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000252-80.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO REQUERIDO: DEMIS ALVES DOS SANTOS 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Declaro a revelia do Reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

uma vez que o mesmo, inobstante devidamente citada e intimada (id. 

20915764), deixou de comparecer à Sessão de Conciliação, consoante 

consta da mov. 22437540. Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 

da LJE. No caso vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, 

mas, também, incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de 

contestar a ação e de impugnar as alegações e os documentos acostados 

à petição inicial pela reclamante. Sem preliminares, passo à análise do 

mérito. Alega o Reclamante que é credor da Reclamada por débito 

decorrente da compra de álbum de fotografia no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) a qual deixou de efetuar os pagamentos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA DA AÇÃO e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), referente as parcelas inadimplidas, 

acrescido de juros e correção monetária (INPC/IBGE) contados a partir da 

data do inadimplemento. Preclusa a via recursal e após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Togado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 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, 24 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000129-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000129-82.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”. Sustenta 

a parte autora que o serviço de telefonia celular foi bloqueado 

indevidamente. São essas, em síntese, a causa de pedir e pedidos na 

inicial. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, a inversão do ônus 

probatório deve ser aplicada, diante da verossimilhança das alegações, e 

considerando que somente a Reclamada pode produzir provas 

conclusivas quanto à lide. Ou seja, cabia a esta comprovar que o serviço 

foi prestado a contento, sem falhas, ou a culpa da consumidora pela 

suspensão. Resta incontroverso nos autos, que a promovente possui 

plano de telefonia móvel, conforme comprova a fatura anexada com a 

inicial. Incontroverso também, que a promovida suspendeu referido 

serviço. Ao que tudo indica, o pagamento da fatura do mês de 

novembro/2018 foi paga em atraso, contudo, mesmo após o pagamento a 

empresa reclamada manteve o serviço suspenso. (id. 18137938) 

Conclui-se então, que de forma imotivada, a ré simplesmente manteve 

indevidamente a suspenção do serviço, caracterizando falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, situação jurídica que 

enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Logo, a procedência da pretensão de 

obrigação de fazer contida na inicial é medida que se impõe ao caso. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com serviço incluso em seu plano bloqueado, mesmo com faturas pagas e 

o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Vislumbro que a parte autora trouxe diversos 

protocolos demonstrando que houve contato com a reclamada para 

solucionar a questão, protocolos estes que não foram contestados pela 

parte reclamada. Não cabia à parte autora tomar providências na tentativa 

de restabelecer o serviço de SMS, por se tratar de uma falha na sua 

prestação; contudo, obrigou-a a efetuar ligações para a reclamada no 

intuito de buscar solução para o problema, o que em tese caracteriza a 

chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, prática desleal suficiente para 

caracterizar o abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. A 

propósito: “A questão é de extrema gravidade e não se pode admiti-la, por 

retóricas de tolerância ou de condescendência, que sejam os transtornos 

do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de 

vida, em face de uma sociedade tecnológica e massificada, impessoal e 

disforme, onde nela as pessoas possam perder a sua própria 

individualidade, consideradas que se tornem apenas em usuários 

numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones Figueiredo 

Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara Cível do TJPE. 

É desleal inclusive, ofertar determinados serviços de forma ilimitada, mas 

em determinado período, suspender sua prestação sem qualquer 

justificativa plausível. Não somente os transtornos, como também o caráter 

punitivo-pedagógico autoriza a fixação da indenização de ordem 

extrapatrimonial, considerando não somente a falha consistente na 

suspensão de serviço de forma indevida, como também o argumento 

tacanho em defesa de que faltaria interesse de agir à promovente porque 

não teria tentado resolver administrativamente o problema, ou seja, não 

teria entrado em contato com a ré buscando uma solução. Contudo, os 
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protocolos mostram justamente o contrário do que alega, sendo inverídica 

a alegação de que a requerida somente teria conhecido o pleito da autora 

com a citação. Some-se também o fato de que, mesmo compelida a 

restabelecer o serviço por ordem judicial, posteriormente a promovida 

voltou a suspendê-lo; conduta impertinente e que autoriza a indenização 

em seu caráter punitivo. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam fixar a indenização no valor de R$ 

1.000,00 (um 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, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento parcialmente procedente do pedido 

formulados na inicial, manter a liminar id. 18251379 e CONDENAR a 

promovida em pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a 

título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da 

citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no 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, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon 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, 24 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MIRANDA CELESTRINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO OAB - RO0005831A (ADVOGADO(A))

BRUNO VALVERDE CHAHAIRA OAB - RO9600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000172-19.2019.8.11.0052. REQUERENTE: DIEGO MIRANDA CELESTRINE 

REQUERIDO: CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 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 declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais”. Sustenta a parte autora que a promovida 

que esta sendo cobrado por dívida ilegítima, requer a declaração de 

inexistência do débito e condenação em danos morais. A parte Autora 

alega que ingressou na faculdade e solicitou financiamento denominado 

FUNDACRED, que quitou as mensalidade dos meses de 09/10/11 e 

12/2016, e após este período solicitou o FIES, estando adimplente com a 

faculdade foi bloqueado e impedido de realizar a rematrícula; A empresa 

reclamada afirma que o reclamante deixou de realizar o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) da parte que lhe competia do financiamento 

FUNDACRED, o que ensejou as cobranças. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A parte promovida juntou contrato no 

id.19630994 que dispõe: “... Para o 2ª semestre de 2016, o centro de 

educação Pantanal Ltda. Concede crédito educativo ao 

Contratante/Devedor, por meio de Fundacred e por Carta-Crédito, no valor 

de R$ 3.217,50 (três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta 

centavos), correspondente a 50% do custo das parcelas de agosto à 

dezembro/2016, atinente ao curso de engenharia civil, conforme tabela de 

valores para 2016/2...” Ora, para afastar a restrição e considera-la 

indevida, cabia à parte autora comprovar que pagou todos os boletos pelo 

serviço contratado, provando assim, o fato constitutivo do direito que 

alega ter, o que não cuidou de fazê-lo. Portanto, não havendo 

comprovação da irregularidade da dívida apontada, conclui-se que a 

restrição se trata de exercício regular de direito, não se tratando de ato 

ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Dessa forma, inviável e 

improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e 

indenização por dano extrapatrimonial. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, com fundamento no 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. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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, 24 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor DIEGO HARTMANN – Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 
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1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 RESOLVE

I – NOMEAR a HAYDE NATHANIELEN DA SILVA SCHULZ, portador do CPF 

041.752.031-09 e RG nº 1970850-5 SSP/ MT, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessora de Gabinete II da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste, a partir da Assinatura do Termo de Posse, compromisso e 

Entrada em Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Rosário Oeste, 24 de Janeiro de 2020.

 (assinado Digitalmente)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000117-94.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joaozil Batista Filho (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000117-94.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JOAOZIL BATISTA FILHO Vistos em substituição legal. Recebo a presente 

missiva precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do 

artigo 354 do CPP. Assim, DETERMINO o imediato cumprimento do alvará 

de soltura expedido em favor de JOAOZIL BATISTA FILHO. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Após, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante com nossas homenagens. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020. Diego Hartmann 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 1813-37.2010.811.0032

 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: Maria Ferreira de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241/MT, Jesus Vieira de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - 

OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Requerente, para querendo apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls.136/140, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 708-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alinor Corrêa Pereira, Felicidade de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Certifico que a contestação de ref:30/31, foi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64779 Nr: 396-39.2016.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaminne da Silva Castro - 

OAB:24748/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Intimo as partes, por meio de DJE, da audiência de conciliação designada 

para o dia 30/01/2020, as 10:40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 2820-59.2013.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardina Abadia de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399, Everton Benedito dos Anjos - OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

cerca da juntada de fls.205/213, podendo já no mesmo prazo 

apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, para o justo 

deslinde da demanda, conforme art. 465, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83503 Nr: 2661-43.2018.811.0032

 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: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER EMPORIO EIRELI, KENIA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora acerca da audiência designada para o 

dia 30/01/2020, as 13:20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85609 Nr: 3741-42.2018.811.0032

 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: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da juntada de Ref. 26, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61350 Nr: 1126-84.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanir Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuraação atualizada com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-77.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA GUIA NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FRANCO DE GODOY (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-35.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO CONRADO BUCHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13:20 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-94.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (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))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14:20 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-64.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14:40 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PATRICIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 15:20 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-79.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-75.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 16:20 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-70.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANDRADE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 16:40 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-78.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-50.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRISTIANO BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 17:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001132-35.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRISTIANO BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 17:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-87.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 11 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-05.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRISTIANO BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-20.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRISTIANO BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-27.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXDIONE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-43.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GIANN DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-73.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GALHARDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-28.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-58.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 15:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-95.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-65.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 18 de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-17.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA PEDROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000105-17.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA LIDIA 

PEDROSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL 

DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:10 , 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, 24 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: 1000106-02.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LUZIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000106-02.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:CREUZA LUZIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:20 , 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, 24 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: 1000107-84.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000107-84.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANACLETA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:30 , 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, 24 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: 1000108-69.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR LEMOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-69.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LAUDEMIR 

LEMOS DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:40 , 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, 24 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150903 Nr: 1972-10.2019.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1972-10.2019.811.0017 cod. 150903

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE REQUERENTE: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do 

Araguaia

PARTE RÉQUERIDA: Este Juízo

NOTIFICANDO(S): APARECIDO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, brasileiro, 

portador do CPF n. 024.551.438-48, proprietário do veiculo Fiat, Uno Mille 

ano 1995/1996, numero de Chassis 9bd146107s5571764, placa CCQ- 

2302; FERNANDO MÁRCIO B. RIBEIRO, brasileiro, proprietário do veículo 

VW/Kombi, renavan 665614241, placa JYZ 6110, ano 1996/1997; HÉLIO 

ROCHA DA SILVA, brasileiro, proprietário da motocicleta Placa n. JZR – 

0813, renavan 801348714, marca Honda, modelo NXR-125 – Bros, ano 

2003/2003; JOSILENE CASTELO B. DE CARVALHO, brasileira, proprietária 

do veículo marca Ford, modelo Escort XR-3,placa HOS – 5598, ano 

1986/1986, renavan 00617504750; DIVINO MÁRCIO PEREIRA CAMPOS, 

brasileiro, proprietário da motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa NJO 3710 

– renavan n. 944355943;NEUDEVAN PAES FERNANDES DE SOUSA, 

brasileiro, proprietário da motocicleta Honda , CG 125 Fan, Placa JYE – 

1457, RENAVAM n. 128053755, cor vermelha; NORMA HELENA DE 

OLIVEIRA, brasileira, proprietária da motocicleta marca Honda, modelo 150 

Titan mix EX, placa NJK 6133, RENAVAM 199375895, ano 2010/2010, cor 

preta: HELENA PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, proprietário da 

motocicleta , marca Honda, NXR-125 – Bros ES, placa QBF – 9769, 

RENAVAM 1019170775, ano 2014/2014:

 FINALIDADE: CIENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS ACIMA INDETIFICADOS, 

redientes em lugar incertos e não sabido nestes autos: dos veículos e 

motoclicletas atualmente recolhido na Delegacia de Policia da cidade de 

Alto Boa Vista/MT, para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, interesse 

na restituição, com a devida comprovação de Direito, sob pena de 
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perdimento.

 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, José Ivanilson Vieira 

Campos, digitei.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de janeiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150903 Nr: 1972-10.2019.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1972-10.2019.811.0017 cod. 150903

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE REQUERENTE: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do 

Araguaia

PARTE RÉQUERIDA: Este Juízo

NOTIFICANDO(S): APARECIDO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, brasileiro, 

portador do CPF n. 024.551.438-48, proprietário do veiculo Fiat, Uno Mille 

ano 1995/1996, numero de Chassis 9bd146107s5571764, placa CCQ- 

2302; FERNANDO MÁRCIO B. RIBEIRO, brasileiro, proprietário do veículo 

VW/Kombi, renavan 665614241, placa JYZ 6110, ano 1996/1997; HÉLIO 

ROCHA DA SILVA, brasileiro, proprietário da motocicleta Placa n. JZR – 

0813, renavan 801348714, marca Honda, modelo NXR-125 – Bros, ano 

2003/2003; JOSILENE CASTELO B. DE CARVALHO, brasileira, proprietária 

do veículo marca Ford, modelo Escort XR-3,placa HOS – 5598, ano 

1986/1986, renavan 00617504750; DIVINO MÁRCIO PEREIRA CAMPOS, 

brasileiro, proprietário da motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa NJO 3710 

– renavan n. 944355943;NEUDEVAN PAES FERNANDES DE SOUSA, 

brasileiro, proprietário da motocicleta Honda , CG 125 Fan, Placa JYE – 

1457, RENAVAM n. 128053755, cor vermelha; NORMA HELENA DE 

OLIVEIRA, brasileira, proprietária da motocicleta marca Honda, modelo 150 

Titan mix EX, placa NJK 6133, RENAVAM 199375895, ano 2010/2010, cor 

preta: HELENA PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, proprietário da 

motocicleta , marca Honda, NXR-125 – Bros ES, placa QBF – 9769, 

RENAVAM 1019170775, ano 2014/2014:

 FINALIDADE: CIENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS ACIMA INDETIFICADOS, 

redientes em lugar incertos e não sabido nestes autos: dos veículos e 

motoclicletas atualmente recolhido na Delegacia de Policia da cidade de 

Alto Boa Vista/MT, para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, interesse 

na restituição, com a devida comprovação de Direito, sob pena de 

perdimento.

 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, José Ivanilson Vieira 

Campos, digitei.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de janeiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150903 Nr: 1972-10.2019.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1972-10.2019.811.0017 cod. 150903

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE REQUERENTE: Delegacia Municipal de Policia de São Félix do 

Araguaia

PARTE RÉQUERIDA: Este Juízo

NOTIFICANDO(S): ELPIDES PEREIRA ALVES, brasileira, proprietária da 

motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125- E, placa JZM- 2842, renavan 

799648922, ano 2002/2003, cor vermelha; ANDRÉ LUIZ MIHAR, brasileiro, 

proprietário da motocicleta, marca Honda, modelo NXR- 150 Bros KS, placa 

NTZ- 0755, renavan 343295970, ano 2011/2011, cor vermelha; 

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO, proprietária da motocicleta marca 

Honda, modelo 125 Titan KS, renavan 808919865, placa JZX- 1858, ano 

2003/2003 cor verde: FERNANDO APARECIDO ANTONUCCI, proprietário 

da motocicleta marca Honda, modelo CBX- 250 – Twister, ano 2002/2002, 

renavan 00776282484, cor preta; Distribuidora de Bebidas Z S Ltda, 

proprietária da motocicleta marca Honda, modelo CG 125 – Titan, ano 

1996/1996, renavan 656092319, placa JYI -6897: VALDION RODRIGUES 

FERREIRA, proprietário da motocicleta marca Yamaha, modelo YBR- 125-E, 

ano 2007/2007, placa JYU – 0575, renavan 918492572, cor vermelha; 

DAVID JOSÉ NUNES, proprietário da motocicleta marca Honda, modelo CG 

-125- Titan KS, ano 2001/2001, placa KEH 9646, renavan 760271526 cor 

vermelha; DORIVAL PEREIRA DA SILVA, proprietário da motocicleta marca 

Honda, modelo 125 Titan KS, placa DCN-2821, renavan n. 00763407127, 

ano 2001/2001, cor prata; ISABEL CRISTINA RIBEIRO GARCIA, proprietária 

da motocicleta placa DKj – 0262, renavan 824356438;

 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: CIENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS ACIMA 

INDETIFICADOS, redientes em lugar incertos e não sabido nestes autos: 

dos veículos e motoclicletas atualmente recolhido na Delegacia de Policia 

da cidade de Alto Boa Vista/MT, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, interesse na restituição, com a devida comprovação de Direito, sob 

pena de perdimento

DECISÃO/DESPACHO: CIENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS ACIMA 

INDETIFICADOS, redientes em lugar incertos e não sabido nestes autos: 

dos veículos e motoclicletas atualmente recolhido na Delegacia de Policia 

da cidade de Alto Boa Vista/MT, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, interesse na restituição, com a devida comprovação de Direito, sob 

pena de perdimento

 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, , digitei.

São Félix do Araguaia - MT, 24 de janeiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-78.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (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))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM 23/01/2020, ÀS 13H00MIN.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133981 Nr: 801-23.2016.811.0017

 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 
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Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Infere-se dos autos que devidamente citados, os executados 

mantiveram-se inertes (fl. 55 verso).

Assim, 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”, intimem-se os executados para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2° E 3°, 

do artigo 854 do CPC.

Realizadas as diligencias, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Ás providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33464 Nr: 2186-79.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 31/32 e 37/40.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome do executado, 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, 

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.

 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.: 11796 Nr: 580-89.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mirtes Cirqueira Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Corrêa da Costa 

Soares - OAB:

 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.: 137775 Nr: 1057-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana dos Santos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a executada foi citada (fl. 08), porém manteve-se 

silente.

 Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 13/18..

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 a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 De igual modo, proceda-se a pesquisa via sistema INFOJUD da 

Declaração de Operações Imobiliárias – DOI da parte executada.

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.: 6452 Nr: 35-34.1997.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vieira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 119/120, a parte exequente 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.
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Promova-se a pesquisa de bens em nome da parte executada, mediante 

requisição da declaração de imposto de renda, 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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 151302 Nr: 2271-84.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:OAB/MT 23625/O

 Vistos, etc.

O denunciado MARCELO BATISTA DE CARVALHO, por intermédio de seu 

advogado constituído apresentaram resposta à acusação c/c pedido de 

revogação de sua prisão preventiva, aduzindo que não persistem os 

motivos que justificam suas segregação (folhas 100/110).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da 

prisão preventiva (fls. 116/117 - verso).

Eis o relato necessário.

Decido.

É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, 

exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários 

para decretação da segregação cautelar.

 Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor do Réu MARCELO BATISTA DE CARVALHO, como incurso nos 

artigos 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

 A prisão preventiva do denunciado encontra-se calcada na garantia da 

ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, 

conforme decisão de fls. 95/98 verso.

 Neste diapasão, os indícios de autoria e materialidade permaneceram 

inalterados, não havendo nenhuma alteração fática-jurídica que afastasse 

a presença de um dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, pois apesar, em tese, do afastamento dos requisitos da 

conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, 

permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo 

periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, registrados na decisão de fls. 

95/98, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito.

 Portanto, tenho por mim que a conduta do réu no mínimo demostra uma 

atuação desvirtuada e perigosa, o que coloca em risco a paz social.

Outrossim, não fosse mantida sua prisão, ter-se-ia implicitamente estímulo 

à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder Judiciário, 

causando segura revolta no seio social.

A título de melhor fundamentação, trago à baila o entendimento atual do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRISÃO 

EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO 

INQUÉRITO POLICIAL - IRRELEVÂNCIA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

PELO JUÍZO A QUO - LIBERDADE PROVISÓRIA - INVIABILIDADE - 

SEGREGAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM 

DENEGADA. Resta superada a alegação de excesso de prazo para a 

conclusão do inquérito policial, em face do recebimento da denúncia pelo 

juízo a quo. Encontra-se devidamente motivada a decisão denegatória do 

benefício da liberdade provisória, quando demonstrado que a segregação 

cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal, mormente pela possibilidade concreta do agente, solto, voltar 

a delinquir. HC, 68769/2009, DES.JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/08/2009, Data da publicação 

no DJE 12/08/2009. (grifei).

 A defesa sustenta que o acusado possui residência fixa, porém, sabe-se 

que a Jurisprudência e a doutrina já se manifestaram no sentido de que os 

predicados pessoais favoráveis não obstam da decretação da prisão 

preventiva, in verbis:

“....HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO 

PREVENTIVA - VÍTIMA SERIA VIRGEM - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 

DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O 

PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - 

PEDIDO DE LIBERDADE - INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - 

ORIENTAÇÃO DO STJ - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA INTEGRIDADE 

FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E NO DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO DO STJ - ATO JUDICIAL IDÔNEO - 

PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STF - MEDIDAS 

CAUTELARES NÃO EVIDENCIAS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

CAUTELAR E AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA E 

SEUS FAMILIARES - ACÓRDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“A análise da falta de indícios de materialidade e autoria demandaria, 

necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é 

vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...].” 

(STJ, HC nº 338.385/SP)

“1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque 

em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência 

desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado no 

descumprimento das medidas [...] outrora impostas, a evidenciar, portanto, 

o risco para a ordem pública e para a integridade física e moral da vítima, 

nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e 

artigo 20 da Lei n.º 11.340/06. 2. Ordem denegada.” (STJ, HC nº 

350.435/SP)

“[...] condições subjetivas favoráveis (...), tais como emprego lícito, 

residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar, 

desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua 

manutenção” (STF, HC nº 96.182)

“[...] inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias 

ordinárias justificaram a segregação provisória, dentre outros, na 

necessidade de resguardo da ordem pública [...] nos termos disciplinados 

no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciadas pela gravidade 

concreta do crime [...] bem assim em razão de o acusado continuar 

importunando a vítima e sua família, revelando seu comportamento ousadia 

e perigo [...]” (STJ, RHC nº 37.757/SC)

(HC 143354/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Por fim, necessário se faz ressaltar que o crime, em tese, cometido pelo 

denunciado é de natureza hedionda, aliado ao fato de que a vítima foi 

morta à paulada, o que revela a periculosidade em concreta do acusado, 

que se valeu de meio cruel para ceifar a vida da vítima.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva. Isto posto, com arrimo 

nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Réu MARCELO 

BATISTA DE CARVALHO, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra, conforme decisão já proferida às fls. 95/98 - verso.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa do acusado.

Por fim, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 

13h00min (horário de Cuiabá-MT).

 Intimem-se as testemunhas comuns arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo de Réu Preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3997 Nr: 557-85.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W N Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte autora de fl. 227.

Com vistas a localização do paradeiro do veículo e citação, promova-se a 

pesquisa para obtenção do endereço da parte requerida junto aos órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´
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 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144328 Nr: 1555-91.2018.811.0017

 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: Danilo Rodrigues Aguiar Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelbrando Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/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 autora a apresentar impugnação 

à contestação de fls. 54-76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7850 Nr: 553-77.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Certifico que por ocasião da publicação da intimação via DJE do dia 

13/05/2019 não constou o nome da advogada. Em atendimento ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora par que providencie o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37102 Nr: 1014-34.2013.811.0017

 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): Luiz Antonio de Lima, Raimunda Marta de Lima

 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:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pela exequente à fl. 93.

A pesquisa para obtenção dos endereços dos executados será realizada 

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.: 42767 Nr: 56-77.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Expeça-se Alvará de transferência eletrônica dos valores 

bloqueados/depositados para a conta bancaria de titularidade da parte 

exequente declinada á fl.29 nos termos do paragrafo único do artigo 906 

do CPC.

No mais tendo em vista o lapso temporal transcorrido, promova-se nova 

consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da existência 

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.: 42953 Nr: 201-36.2015.811.0017

 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): Lenilson Marques da Silva, Rosely Gonçalves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente.

A pesquisa para obtenção dos endereços dos executados será realizada 

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.: 134775 Nr: 1317-43.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. da Silva Reis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda 

da 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.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 731 de 777



 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134061 Nr: 848-94.2016.811.0017

 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): Marli Terezinha Souza, Kelli Vendrusculo de 

Cordova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte exequente formulado à fl. 65.

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) e Declaração de Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural (DITR).

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.

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.: 34181 Nr: 196-19.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 40/44 a parte exequente requer que este juízo diligencie no sentido 

de localização de bens imóveis em nome do executado e sua 

movimentação nos últimos 10 (dez) anos, e caso não se obtenha êxito, a 

negativação em cadastros de inadimplentes, bem como a intimação para 

que a parte executada indique bens à penhora.

 Tendo em vista que não houve êxito nas diligências junto aos sistemas 

Bacenjud e Renajud, defiro o pedido de busca de bens em nome da parte 

executada pelo Sistema INFOJUD, mediante a requisição das declarações 

de Imposto de Renda e ITR, bem como das declarações de operações 

imobiliárias.

 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.

 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.

Restando infrutíferas as pesquisas supracitadas, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens sujeitos à 

penhora, bem como apresente prova de sua propriedade e respectivo 

valor, sob pena de multa caso configurada a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 774, inciso V, e parágrafo único).

 Oficie-se ao SERASA/SPC determinando a inclusão do nome da parte 

executada nos respectivos cadastros de inadimplentes.

 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.: 39535 Nr: 301-25.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayca Fabiana Vieira da Silva, RVLdS, MJLdS, SJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creginaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 53 e, para tanto EXPEÇAM-SE 

ofícios ao SPC e SERASA para inclusão do nome do executado em seus 

cadastros de inadimplentes, no termo do art. 782, §3º, do CPC.Se 

necessário, REMETAM-SE os autos ao Contador para atualização do 

débito.CIENTIFIQUE-SE, também, a exequente da obrigação de suspensão 

imediata do nome do devedor no SPC e Serasa, no caso de recebimento 

do débito, sob pena de responsabilidade de responder por perdas e danos 

(inclusive morais).POR FIM, expeçam-se ofícios ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que assim, indiquem a existência de imóvel 

em nome do devedor de alimentos.CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140221 Nr: 2589-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino de Oliveira Faleiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS, Karina Lins - OAB:53.016-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para que se 

manifeste sobre a o pedido de fls. 167, solicitando as providências de 

juntar planilha atualizada e discriminada do débito (art. 798, I, b, do 

CPC)para o devido cumprimento da carta precatória nº 

0714833-04.2019.8.07.0015 - PJE Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5960 Nr: 1004-39.2003.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a indisponibilidade de bens e 

direitos do executado via Bacenjud e Renajud, contudo, deixou de 

apresentar o cálculo atualizado do valor em execução (fls. 98/107).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 98, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16417 Nr: 915-40.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Reindel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que na decisão à fl. 51 foi determinada a expedição de ofícios 

ao SICOOB e SICREDI, contudo, não se obteve resposta.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e 

requeira o que entender de direito, com vistas ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35708 Nr: 1822-73.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Barbosa da Silva, VHBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cardoso Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atendendo ao já determinado na decisão às fls. 60/61, conforme requerido 

pela parte exequente às fls. 59 e 64.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

Restando infrutífera ou insuficiente, promova-se a pesquisa de bens em 

nome da parte executada, mediante requisição da declaração de imposto 

de renda, 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.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 005/2020-CA

 A Excelentíssima Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo, MM. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando que nesta Comarca não há Defensor Público atuando 

atualmente no Núcleo da Defensoria Pública;

 Considerando as garantias dos direitos básicos e fundamentais descritos 

na Constituição Federal e em outras normativas;

 Considerando o grande fluxo de nomeações dativas, e, ainda, a 

necessidade de maior celeridade no atendimento;

RESOLVO:

 Art. 1º - DETERMINAR que as nomeações sejam realizadas pelo Gestor 

Geral da Comarca que deverá advertir os requerentes sobre a situação de 

hipossuficiência;

 Art. 2º - DETERMINAR que as nomeações sejam realizadas de modo que 

possam ser divididas em igual número entre os advogados. Esta Portaria 

entrará em vigor na data da Publicação.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza Diretora do Foro

PORTARIA N. 001/2020-CA

A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei: 

CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário, mensalmente, em conformidade com o referido provimento; 

RESOLVE:Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão judiciário de finais de 

semana e feriados das 13h00min às 17h00min no Polo de Cáceres, bem 

como, plantão semanal, da área cível e criminal da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos-MT, referente ao mês de fevereiro de 2020, da 

seguinte forma:

DATA CLASSE JUIZ (A) SERVDOR (A) OFICIAL DE JUSTIÇA CONTATO – 

SERVIDOR(A)

01 e 02 FINAL DE SEMANA Henriqueta F. Chaves A. F. Lima, Vera L. 

Borges da Silva, Fernando G. Soares (65)99242-5994

03 a 07 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Mayara J. M. de Souza, 

Emerson A. Vilassm (65)99242-5994

08 e 09 FINAL DE SEMANA Antonio Carlos P. de S. Junior, Laurita B. 

Rodrigues, Emerson A. Vilassm (65)99242-5994

10 a 14 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza, 

Mônica Ramos (65)99242-5994

15 e 16 FINAL DE SEMANA Elmo Lamoia de Moraes, Rosimeiri Delforno, 

Mônica Ramos (65)99242-5994

17 a 21 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini Mayara J. M. de Souza, 

Welbson de F. Carvalho (65)99242-5994

22 a 23 FINAL DE SEMANA Leonardo de A. Costa Tumiati, Tereza C. da 

Cruz Capelletti, Welbson de F. Carvalho (65)99242-5994

24 e 25 FERIADO CARNAVAL Leonardo de A. Costa Tumiati, Alda Mery R. 

da Silva, Adão F. do Nascimento (65)99242-5994

26 a 28 SEMANAL Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Mayara J. M. de Souza, 

Adão F. do Nascimento (65)99242-5994

29 FINAL DE SEMANA Cláudio D. R. Pereira, Elisangela A. Lopes, Adão F. 

do Nascimento (65)99242-5994,

Art. 2º O serviço de Plantão Judiciário, na primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições contidas na CNGC e no Provimento nº 

17/2019-CM.,Art. 3º A convocação dos escalados para o plantão se dará 

por meio da Publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico,

Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada em local visível para 

divulgação.,

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Notifique-se os servidores e 

magistrados designados para o plantão. Encaminhe-se cópia a presidência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à 

Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de Comunicação, à 

Promotoria de Justiça e a OAB local.,São José dos Quatro Marcos/MT, 20 

de janeiro de 2020., Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000774-49.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA SILVESTRE VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(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: 

1000774-49.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLINDA SILVESTRE VOLPE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher 

custas judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-41.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALES E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-41.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:FASSIL 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA POLO PASSIVO: SALES 

E CIA LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 13/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

A Portaria n. 004/2020-DF completa, que estabelece a escala de plantão 

do mês de fevereiro de 2020 na Comarca de Sapezal, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-31.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-17.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LIONIR DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-32.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SOARES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000098-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MINOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000079-41.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 14:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-93.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BAPTISTA DE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 13:00.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-76.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS DURANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer à 

Perícia no Fórum desta Comarca sexta-feira dia 31/01/2020 às 13:00.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000823-70.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GIONGO (REQUERENTE)

IVONETE FATIMA BENINI GIONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000823-70.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO 

REQUERIDO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar em relação à certidão 

negativa do oficial de justiça. Sapezal, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105531 Nr: 4377-98.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINE MARCOS LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:1 - Manter o regime 

inicial de cumprimento de pena como sendo o SEMIABERTO;2 - Determinar 

a restituição dos pertences relacionados na certidão de fl. 46 (anexo à 

denúncia) ao acusado, mediante termo de entrega, bem como a restituição 

do valor de R$ 1.002,00 (mil e dois reais), devendo ser a quantia 

transferida para a conta informada pelo advogado na petição de ref. 

46.Publique-se.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 576-77.2017.811.0078

 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): PAULO RICARDO DEMOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço de Paulo Ricardo de Moura, CPF: 

794.420.729-00.

Concretizada a determinação supra, observa-se que o endereço 

encontrado é o mesmo declinado na inicial, conforme comprovante em 

anexo.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 1079-98.2017.811.0078

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIO 

VITORIO ORSO, ERNANI ORSO, JULIANI FERREIRA ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço dos executados ANTONIO VITÓRIO 

ORSO (CPF: 197.670.729-34), JULIANI FERREIRA ORSO (CPF: 

757.323.439-20), ERNANI ORSO (CPF: 911.705.249-15).

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->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: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da requerida DANIELA APARECIDA 

STORE DIAS.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110031 Nr: 2094-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARISE DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, verifico que a requerente pretende a obtenção do 

benefício de pensão por morte, asseverando ser cônjuge de José Lenz, 

instituidor do benefício, todavia, constato a ausência da certidão de 

casamento nos autos, razão pela qual determino que se intime a autora 

para que, em 15 (quinze) dias, colacione nos autos o aludido documento.

Oportunamente, tornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100042 Nr: 1683-59.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA APARECIDA CAMPOIO - 

OAB:3132-RO

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que as partes, após o 

cumprimento do mandado de prisão civil em face do executado, 

entabularam acordo visando pôr fim à demanda.

Efetuado o pagamento da 1ª parcela, o Ministério Público manifestou na 

ref. 68.

 É o necessário. Decido.

 Considerando o acima exposto, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes e, em consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Registro que esses valores só poderão 

ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado 

econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito 

em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Expeça-se, COM URGÊNCIA, alvará de soltura em favor do executado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112836 Nr: 3740-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SAPEZAL - S.I.M.S, JADER DANIEL MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - OAB:14005, 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB:DF/31718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Intimo as partes na pessoa de seus Patronos para comparecerem a 

Audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2020, às 14h10min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98415 Nr: 922-28.2017.811.0078

 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: NERI GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 Intimo as partes na pessoa de seus Advogados para comparecerem a 

Audiência de Conciliação desgnada para o dia 05/03/2020, âs 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110031 Nr: 2094-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARISE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da decisão de ref. 24.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100042 Nr: 1683-59.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA APARECIDA CAMPOIO - 

OAB:3132-RO

 Intima-se o exequente por intermédio de seu patrono da manifestação do 

Parquet ref. 62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON MONTAGNER - 

OAB:23239/O, JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - 

OAB:20114-O, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:9180/O, TIAGO THOMA MARTISN DE PAULA - 

OAB:11954-B

 Em proêmio, determino à Secretaria que cadastre, junto ao sistema Apolo, 

o patrono da parte requerida.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 116083 Nr: 9-75.2019.811.0078

 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: ALTAIR RODRIGO DE SOUZA, ANA PAULA IZIDORIO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5.730-B

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Na oportunidade, poderá o requerente se manifestar quanto ao teor da 

contestação e dos documentos apresentados pelo demandado.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118731 Nr: 1479-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-0/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLÁVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975

 DECISÃO

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 17H00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se carta precatória para Comarca de Tangará da Serra/MT, para 

que aquele juízo proceda com o interrogatório do réu.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82572 Nr: 1250-26.2015.811.0078

 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: CLETO WEBLER -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante as informações anexas, intime-se o exequente para que, em 15 

(quinze) dias se manifeste.

Por oportuno, friso que, sendo declinado pelo exequente o endereço 

pretendido para citação, deverá a Secretaria, independentemente de nova 

conclusão, expedir o necessário para atendimento do pedido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97443 Nr: 433-88.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DECISÃO

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 DE MAIO DE 

2020, ÀS 14H00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106704 Nr: 4886-29.2017.811.0078

 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: DULCILENE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Na oportunidade, poderá o requerente se manifestar quanto ao teor da 

contestação e dos documentos apresentados pelo demandado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108905 Nr: 1316-98.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GROSS DE 

ALMEIDA - OAB:9.724 RS, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:5.780/MT, SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - OAB:47501, 

Stalyn Paniago Pereira - OAB:6.115 – B

 Vistos, etc.

Trata-se de ação cobrança c/c indenização por dano moral e obrigação de 

fazer ajuizada por SILVANO HARTMANN em face de ADM DO BRASIL 

LTDA e FAZENDA PLANORTE S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Após o regular trâmite processual, as partes acostaram ao feito minuta de 

acordo, pelo que postularam pela homologação da avença e extinção do 

feito.

É o relatório.

 Decido.

Considerando que as partes são maiores e capazes, assim como que a 

composição foi subscrita por procuradores com poderes expressos para 

transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e determinado, 

tendo sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei (art. 104, do 

CC), afigura-se imperiosa a homologação do acordo.

Assim, tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrando 

que se tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de ref. 73 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo.

Custas, despesas e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108908 Nr: 1318-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO GILBERTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GROSS DE 

ALMEIDA - OAB:32685, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:5.780/MT, PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA 

RIBEIRO - OAB:18.022/MT, SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - 

OAB:47501

 Vistos, etc.

Trata-se de ação cobrança c/c indenização por dano moral e obrigação de 

nãofazer ajuizada por PAULO GILBERTO DA ROSA em face de ADM DO 

BRASIL LTDA e FAZENDA PLANORTE S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, as partes acostaram ao feito minuta de 

acordo, pelo que postularam pela homologação da avença e extinção do 

feito.

É o relatório.

 Decido.

Considerando que as partes são maiores e capazes, assim como que a 

composição foi subscrita por procuradores com poderes expressos para 

transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e determinado, 

tendo sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei (art. 104, do 

CC), afigura-se imperiosa a homologação do acordo.

Assim, tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrando 

que se tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de ref. 69 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo.

Custas, despesas e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105531 Nr: 4377-98.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINE MARCOS LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimar a parte requeria da pessoa do seu advogado a tomar teor da 

sentença na ref.57

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 3982-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Decisão

Considerando a Certidão de tempestividade do Recurso (ref. 131), recebo 

o Recurso de Apelação interposto pela Defesa. Nos termos do art. 600, do 

CPP, intime-se a Defesa para, no prazo de oito dias, apresentar razões 

recursais.

Apresentada, abra-se vista ao Ministério Público, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83721 Nr: 1671-16.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA, 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 Intima-se as partes da sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35803 Nr: 676-13.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIS CAMILO FROENER, HERMENEGILDO VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDIR MAMEDIO DE OLIVEIRA, CLÁUDIO 

DEL SANTOS, FERNANDO LOPES DOMINGUES, GERSON DE SOUZA 

POZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS CAMILO FROENER - 

OAB:5.470/MS, ADONIS CAMILO FROENER - OAB:5470-B, 

HERMENEGILDO VIEIRA DA SILVA - OAB:6.943/MS, SILVA & FARIA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:

 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.: 39091 Nr: 1385-14.2010.811.0078

 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: HORÁCIO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAQUEL MOCHI SANTANA 

CARDOSO, ROGERIO CARDOSO DA SILVA, TIAGO CARDOSO DA SILVA, 

RENATA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:13085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte interessada para requerer o que entende de direito, no 

prazo de 5 dias, sobre pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39370 Nr: 1670-07.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BUZANELLO, ALMIR JACO 

BUZANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 
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COLADELLO - OAB:MT/12684/A, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a)advogado(a) a fornecer 

novo endereço da testemunha Manoel da Silva Santos no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 758-68.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

nos autos sobre o que entender de direito no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80816 Nr: 567-86.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA BEZERRA VIEIRA - 

OAB:18042/MS, LUKENYA BEZERRA VIEIRA - OAB:22755/MS

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$413,40.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 2344-43.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA IVONE DOS SANTOS VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificada 

acerca da destituição.

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

6- INTIME-SE a parte autora, via advogada, para comparecimento na data e 

local agendados.

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 2585-75.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICÍSSIMO - 

OAB:22829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 13h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77494 Nr: 1644-67.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DIONÍSIO VINCENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:SP 97340, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 272-15.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORVETE WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 13h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogada, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 2996-21.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1744-17.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 
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acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100117 Nr: 1716-49.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GIOVANI GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106352 Nr: 4720-94.2017.811.0078

 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: ANTONIO DERCIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição;

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais;

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes;

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados;

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias;

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108975 Nr: 1359-35.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR ORNIESKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal.Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada.3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, 

às 09h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT;4- Após, 

intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais;5- O laudo 

pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação 

da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos 

já apresentados pelas partes;6- INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados; 7- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias; 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício da perita nomeada.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?9- Finalmente, no que atine à prova testemunhal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 24 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 14H30MIN, frisando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105152 Nr: 4196-97.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1- Destituo o profissional outrora nomeado, devendo ele ser cientificado 

acerca da destituição.

2- Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

4- Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

5- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

6- INTIME-SE a parte autora, via advogado, para comparecimento na data e 

local agendados.

 7- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 8- Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício da perita nomeada.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

9- Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000072-49.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

BETANIA VIEIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 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 pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 14h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 
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ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000078-56.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

CILENE ALVES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 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 pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 14h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000079-41.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000079-41.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

CLARICE RODRIGUES DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

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 pericial. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 14h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 
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intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000098-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MINOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000098-47.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

EDUARDO MINOTTO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 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 pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 14h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-32.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SOARES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000099-32.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ANTONIO JOSE SOARES FILHO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

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 pericial. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 15h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 
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juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-17.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LIONIR DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000100-17.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LIONIR DE FRANCA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 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 pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 15h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-31.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000112-31.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA ALVES DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

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 pericial. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 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 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. Em tempo, ante o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso recomendou a realização de perícia médica antes 

de ser procedida a citação da autarquia previdenciária, determino: 1- 

Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados; Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supramencionada. 2- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 

2020, às 15h00min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida 

Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT; 3- Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte 

autora e os quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular; 4- O 

laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes; 5- INTIME-SE a parte autora, via 

advogado, para comparecimento na data e local agendados; 6- Elaborado 

o laudo e encartado aos autos, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação; 7- Apresentada resposta à requerida, ou 

transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vistas à parte autora para 

apresentação de réplica e manifestação quanto ao laudo. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 745 de 777



incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-98.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES FEDRIZZI HERPICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000114-98.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

DOLORES FEDRIZZI HERPICH REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

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 NCPC, 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000111-46.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS ROSIN OAB - 036.244.109-03 (REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE PATRICIA WOLLMANN (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000111-46.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: C. B. R. REPRESENTANTE: ODAIR CARLOS ROSIN DE 

CUJUS: FABIANE PATRICIA WOLLMANN Defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. Nos 

termos do art. 617, inciso I do NCPC, nomeio como inventariante a filha 

CAROLINE BEATRIZ ROSIN, representada por seu genitor, Odair Carlos 

Rosin, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias, e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 620, do NCPC). Feitas as primeiras declarações, citem-se para os 

termos do inventário, os herdeiros, legatários, a Fazenda Pública e o 

Ministério Público (art. 626, do NCPC) para os fins previstos no art. 627, do 

NCPC. Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 dias, para que manifestem sobre as primeiras 

declarações. Findo o prazo previsto no artigo 627 do NCPC, proceda-se à 

avaliação dos bens do espólio. Sobre a avaliação, digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive o Ministério Público (art. 635, do 

NCPC). Após, a inventariante deverá apresentar as últimas declarações 

(art. 636 do CPC), ouvindo-se as partes. Na sequência, feito o cálculo do 

imposto, ouça-se todas as partes no prazo comum de cinco dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Cumpridas todas as 

deliberações acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000071-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DA SILVA MATTOS (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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000071-35.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ODILA DA SILVA MATTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Intime-se a parte autora, via telefone, para indicar conta bancária, no 

prazo de 05 dias, objetivando a transferência do valor depositado. 

Cumpra-se. SAPEZAL-MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-14.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

L C MARQUEZIN E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS DA LUZ GOMES (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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 22709546. 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, 

prescreve 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 

processo merece 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 no cumprimento de sentença. 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 
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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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-78.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN JESSICA BASTOS DE ALMEIDA (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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 22842540. 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, 

prescreve 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 merece 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 no cumprimento de sentença. 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-83.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA 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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 22842544. 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, 

prescreve 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 merece 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 no cumprimento de sentença. 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-90.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCELIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA PEREIRA SAVALO BRAGADO (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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 23873850. 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, 

prescreve 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 merece 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 de acordo. 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-42.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SOUZA DIAS 39819272149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA FERNANDA RODRIGUES EVANGELISTA (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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 23154780. 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, 

prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de 
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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 merece 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 de acordo. 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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.26824651). 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, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-44.2019.8.11.0078

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:

MARCOS ANTONIO PIRES HOLANDA (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. Decorreu o prazo para a requerente manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, informando o novo endereço da requerida 

(solicitado em audiência id. 26402274) 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, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES”. Neste aspecto, tenho que a presente ação deve 

ser julgada extinta em virtude da letargia 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, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-86.2010.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA SILVA MASCARENHAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA SANTOS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

PEDRO ELISIO DE PAULA NETO OAB - MT13071/O (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. Diante da não localização da parte autora, conforme petição do 

id. 24304963. 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, EM 

QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES”. 

Neste aspecto, tenho que a presente ação deve ser julgada extinta em 

virtude da letargia 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-49.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP (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. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 
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reclamante deixou de promover o andamento do feito, conforme intimação 

do ID 23504726. 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, 

prescreve 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 no cumprimento de sentença. 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, 24 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010142-21.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MICHELON (EXECUTADO)

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.22904512). 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, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-60.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elisangela Teles Costa (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 (solicitado em audiência id.22343574) 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, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES”. Neste aspecto, tenho que a presente ação deve 

ser julgada extinta em virtude da letargia 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, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-23.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DERALDINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000755-23.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARCIA DERALDINA 

FERREIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora objetiva a declaração de 

negativa de propriedade e consequente baixa em relação ao veículo 

VW/FURGÃO, placa HRL - 6143, renavam 00277831091 e chassi 

9BWZZZ30ZKT076645, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários 

lançado em nome da autora, excluindo definitivamente seu nome do Cadin 

e da Dívida Ativa. Como se vê, além da baixa de registro do veículo, a 

parte autora requer a inexigibilidade da cobrança do Imposto devido sobre 

a propriedade de veículos automotores – IPVA. Contudo, o Departamento 

de Estadual de Trânsito de Mato Grosso não possui legitimidade para 

figurar no polo passivo da demanda e, sim o Estado de Mato Grosso. Em 

outras palavras, incumbe ao Estado o cumprimento de ordem de 

inexigibilidade dos créditos tributários de IPVA e não ao DETRAN. Nesse 

sentido, o julgado: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – 

INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB 

– ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo 

pedido é de inexigibilidade de IPVA. [...]”. (TJMT, Ap 11201/2016, DES. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017). Assim, o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva do DETRAN é medida imperiosa. Ante o exposto, com 

base na motivação supra, OPINO pela extinção do presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 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. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 
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arquivem-se. P.R.I. Sapezal-MT, 24 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

A Portaria n. 003/2020/DF completa, que estabelece a Escala de Plantão 

mensal relativa ao mês de fevereiro de 2020, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 002/2020/DF

O MM. Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Tabaporã/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, no uso de suas atribuições 

legais, consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, alterado pelo 

Provimento n. 29/2019 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso;

RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca 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 nesta Comarca de Tabaporã/MT.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou 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 candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.

c) Contribuir para 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 

substancias psicoativos;

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 instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Prazo e local da inscrição:

O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado na Comarca de Tabaporã/MT.

3. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.

3.1. Da seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo V do provimento, contado do prazo da 

publicação da lista das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Tabaporã, Estado de Mato 

Grosso, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e 

vinte (2020). Eu, _____________ Etienne Regina dos Santos e Carmo 

Strambaioli, Gestora Geral de 1ª Entrância, que o digitei.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* Os Anexos I, III, IV e V encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, III, IV e V

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000235-15.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CRESTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER OAB - MT26840/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000235-15 .2019.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem em cartório no dia 

30/01/2020 ás 14 horas, portando a parte autora os documento anexado 

em Id. n.º 22349253, 22349254 e 22349267, o qual será, conferido e 

certificada a conformidade entre o documento juntado e o apresentado em 

cartório, além de certificadas as características do documento, tais como, 

número de páginas, sequencia entre as páginas, e se o documento que o 

autor tem em mãos é cópia ou já está na versão original, nos moldes 

determinados na decisão Id.28041703. Tabaporã-MT, 24 de janeiro de 

2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000235-15.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CRESTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER OAB - MT26840/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº 1000235-15.2019.8.11.0094 
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem em cartório no dia 

30/01/2020 ás 14 horas, portando a parte autora os documento anexado 

em Id. n.º 22349253, 22349254 e 22349267, o qual será, conferido e 

certificada a conformidade entre o documento juntado e o apresentado em 

cartório, além de certificadas as características do documento, tais como, 

número de páginas, sequencia entre as páginas, e se o documento que o 

autor tem em mãos é cópia ou já está na versão original, nos moldes 

determinados na decisão Id.28041703. Tabaporã-MT, 24 de janeiro de 

2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22621 Nr: 607-54.2014.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira, Luiz Francisco Gomes Ferreira, 

Lucimara Lesmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Colméia Indústria e 

Agropecuária do Norte S. A. - CIAN, Ricardo Luiz Giglio, Luiz Zordan Neto, 

Rosa Nara Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274/MT, Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:MT/8718, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsino o presente feito, para intimação das partes, na pessoa de seus 

advogados, para manifestar acerca do laudo pericial de fls. 704/727, 

juntado aos autos 21970, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21969 Nr: 104-33.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Zordan Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gonçalves Pereira - 

OAB:7274/MT, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsino o presente feito, para intimação das partes, na pessoa de seus 

advogados, para manifestar acerca do laudo pericial de fls. 704/727, 

juntado aos autos 21970, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piza Advogados Associados, João Roberto Egydio Piza 

Fontes, Jorge Arthur Ospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Arthur Ospide Accioly, Colméia Indústria 

e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Egydio Piza 

Fontes - OAB:54.771/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerida, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca do laudo pericial de fls. 

704/727, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados acerca do laudo de avaliação e decisão, juntado ás fls. 

640/643.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31811 Nr: 966-62.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8.506-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida, na 

pessoa de seus advogados para, querendo especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32042 Nr: 1115-58.2018.811.0094

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incoeste Instalações e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 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. 66/69, para 

manifestar nos termos determinados, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35808 Nr: 57-49.2020.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de 

Oliveira, Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11.470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se vê, o embargante não se atentou para o valor que atinge a 

causa principal, deixando de justificar o valor atribuído aos presentes 

embargos que, consoante já anotado, em nada se comunica com o 

proveito econômico almejado, devendo, portanto, ser intimado para, a título 

de emenda da inicial, adequar o valor atribuído aos presentes embargos, 

em consonância com o valor da dívida que persegue o feito principal.Posto 

isso, INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize o valor da causa, procedendo com a complementação das 

custas processuais atinentes ao real valor da causa, sob pena de 

extinção da ação com o consequente cancelamento da distribuição, nos 

termo do art. 290, e art. 292, §3º, ambos do CPC.Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da parte embargante, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32453 Nr: 1327-79.2018.811.0094

 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: AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procurador(a) do Município, Secretário 

Municipal de Finanças e Orçamento do Município de Tabaporã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Eduardo Martinelli Carvalho - OAB:OAB/SP 

183660, Marcelo Bez Debatin da Silveira - OAB:OAB/SP 237.120, 

Paulo José Cavalcante Santana - OAB:OAB/SP 383.870, Rodrigo 

Octavio Ribeiro de Oliveira - OAB:OAB/SP 367.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, acerca da petião de fls. 206/207, para manifestar 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-97.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000085-97.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

ARMEZINDO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por ARMEZINDO DA SILVA em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido, a título de 

liminar, restabeleça o benefício de auxílio-doença que foi cessado pela 

autarquia ré No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que é portadora de 

moléstias o impossibilitam de labutar, tendo recebido o benefício de 

auxílio-doença desde 10/11/2005 até 10/08/2018, quando a requerida 

cessou. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a 

receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 

Instruiu o pedido com os documentos pessoais, receituários médicos, 

documentos oriundos do processo administrativo, entre outros. É o 

registro do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 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 dano irreparável ou de 

difícil reparação. Para Luiz Guilherme Marinoni[1] (pag. 312/313) “a 

probabilidade 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 nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. 

Segundo Luiz Guilherme Marinone (pag. 312/313), ainda, “a tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito”. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Assim, para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária, para auxílio-doença; permanente, para 

aposentadoria por invalidez). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelos documentos acostados em Id. n.º 28344292 e 

28344307, ao passo que, o extrato de pagamento de benefício deixa 

indene de dúvidas o cumprimento de tais requisitos, na medida em que o 

autor recebeu o benefício de 10/11/2005 até 10/08/2018, quando foi 

cessado em razão da “não constatação de incapacidade laborativa”, 

consoante documento de Id. n.º 28344300, e não em razão do não 

preenchimento dos pressupostos atinentes a qualidade de segurado. 

Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, demonstra ter perdido a capacidade de 

desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova 

inequívoca de suas enfermidades (Id. n.º 28344294), o que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Vê-se dos documentos que desde 

março/2006 o autor se encontra incapacitado definitivamente para exercer 

suas atividades habituais e de trabalho, sendo sua patologia irreversível, 

conforma laudo médico confeccionado por profissional especializado na 

medicina do trabalho, de tal modo que, durante anos, recebeu o benefício 

assistencial. Além disso, o autor cuidou de anexar documentos recentes, 

comprovando que ainda sofre de crises esporádicas epilépticas 

convulsivas, com diminuição do intelecto, sendo orientado a não tomar sol, 

tendo dificuldades de exercer tarefas comuns do cotidiano, fato que 

corrobora com sua irresignação em razão da cessação do benefício 

assistencial outrora concedido. A situação do autor é ainda mais latente, 

na medida em que, ressalta-se, por mais de uma década estava 

recebendo o benefício pleiteado em sede de tutela de urgência, o qual foi 

cessado repentinamente, gerando inegáveis prejuízos ao autor. Por fim, 

destaca-se que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. José Miguel Garcia Medina 

(pag. 291)[2] trata acerca da probabilidade do direito/urgência e 

sumariedade da cognição/ Fumus boni iuris da seguinte forma: “mercê da 

urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o 

mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à 

probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de 

vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de 

que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável 

(e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito 

provavelmente existe, quanto menor for o grau de periculum, cf. se 

procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável 

costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris”. No mais, ainda 

segundo Medina (pag. 292), “Os pressupostos para a concessão da 

liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, 

somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há 

mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, 

também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não 

somatividade e globalidade a que nos referimos no comentário ao art. 2.º 

do CPC/2015, ainda que em outro contexto). A proeminência do fumus 

pode justificar a concessão da liminar, ainda que menos ostensivo o 

periculum, e vice-versa. Assim, os requisitos não são absolutamente 

independentes, mas se inter-relacionam”. Com efeito, dada a peculiaridade 

da situação do autor que, fora surpreendido com a cessação do 

pagamento de seu benefício na esfera administrativa, muito embora tenha 

comprovado a persistência de seu quadro de saúde delicado, restando 

preenchidos os requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o 
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deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pela parte 

requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos 

termos do art. 300 do CPC, 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 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficie-se o INSS para 

fins de cumprimento da ordem liminar. Cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito [1] 

(Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015) [2] Novo Código de Processo Civil Comentado (Livro 

eletrônico): com Remissões e notas comparativas ao CPC/1973/ José 

Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-54.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

CATIA BEATRIZ DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000213-54.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: CICERO CARLOS DE FREITAS, CATIA BEATRIZ DE MORAIS 

Vistos. Trata-se de pedido de homologação de transação pactuada entre 

Cícero Carlos de Freitas e Catia Beatriz de Morais Freitas, que cuida dos 

alimentos, guarda e divórcio, destinado a preservar os direitos de Pablo 

Morais de Freitas, nascido em 17/08/2001, Phamela Beatriz Morais de 

Freitas, nascida em 15/02/2006, e Maria Heloiza Morais de Freitas, nascida 

em 23/09/2011, filhos dos interessados. Instado, o Ministério Público 

requereu a homologação do acordo pactuado entre as partes. É o 

relatório. Fundamentação. Da análise atenta constata-se que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Isto porque, a composição está atenta aos direitos individuais indisponíveis 

dos menores, sendo aceito por ambos os genitores, consoante termo 

juntado nos autos, tal como postulado pelo Parquet. Sendo assim, resta 

apenas a homologação para que surta seus jurídicos efeitos, sendo a 

transação assinada pelas partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de Id. n.º 20418566, 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. Sem 

custas (art. 3, IV, da Lei Estadual 7.603/2001). Sem honorários 

advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, expeça-se ofício ao respectivo 

Cartório em que consta o casamento dos autores, comunicando o divórcio, 

fazendo constar a referencia ao nome de solteira que a autora pretende 

retomar. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes para 

cumprimento do acordo e, nada sendo postulado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Ciência ao Ministério Público Estadual. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-09.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SAMARA LEAL (REQUERENTE)

HEMERSON DA SILVA CANDIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000313-09.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ERICA SAMARA LEAL, HEMERSON DA SILVA CANDIA 

Vistos. Trata-se de pedido de homologação de acordo pactuado entre 

Erica Samara Leal e Emerson da Silva Candia, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando o divorcio e partilha dos bens do casal, ao 

passo que, em relação a guarda e alimentos da filha menor do casal, já 

fora objeto de outro acordo, que tramitou autonomamente junto a 

Promotoria de Justiça Local. Instado, o Ministério Público requereu a 

homologação do acordo pactuado entre as partes. É o relatório. 

Fundamentação. Da análise atenta constata-se que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Sendo assim, 

resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos efeitos, sendo 

a transação assinada pelas partes, não havendo insurgência quando 

instado o Parquet. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de Id. n.º 

22018412, 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. Sem custas (art. 3, IV, 

da Lei Estadual 7.603/2001). Sem honorários advocatícios. Transitada em 

julgado esta sentença, nada sendo postulado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Ciência ao Ministério Público Estadual. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-87.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BRITO (REQUERENTE)

JOSE MARIA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000269-87.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: JOSE MARIA PINTO, ROSANA DE BRITO Vistos. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo pactuado entre José Maria Pinto e 

Rosana Brito, visando preservar os interesses da menor Fernanda de 

Brito, inerente a guarda e alimentos, além do reconhecimento a 

paternidade. Instado, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo pactuado entre as partes. É o relatório. Fundamentação. Da análise 

atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em termos contra 

os quais não transponho óbice. Isto porque, a composição está atenta aos 

direitos individuais indisponíveis da menor, sendo aceito por ambos os 

genitores, consoante termo juntado nos autos, tal como postulado pelo 

Parquet. Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus 

jurídicos efeitos, sendo a transação assinada pelas partes. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado e juntado em Id. n.º 21249178, 

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. Sem custas (art. 3, IV, da Lei Estadual 

7.603/2001). Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

sentença, comunique-se o respectivo cartório a respeito da paternidade 

da menor, fazendo constar a modificação do nome, nos termos do acordo 

e, nada mais sendo postulado, remetam-se os autos ao arquivo. Ciência 

ao Ministério Público Estadual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-51.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 
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1000004-51.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-21.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000006-21.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-06.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000007-06.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-36.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000005-36.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 
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pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-88.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000008-88.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-43.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000011-43.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-13.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000013-13.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066427/1/2020 Página 755 de 777



processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-95.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000014-95.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-65.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000016-65.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-35.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000018-35.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 
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necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-58.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000010-58.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-80.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000015-80.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-20.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000019-20.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 
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em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-73.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000009-73.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-50.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000017-50.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-66.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000003-66.2020.8.11.0094. REQUERENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 
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descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-28.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000012-28.2020.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob 

pena de extinção e arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o 

exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada 

aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001186-64.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CINPAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEISSON MACIEL GUNTZEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO Número do Processo: 

PJE 1001186-64.2019.8.11.0108 Espécie: Reintegração/Manutenção de 

Posse. Requerente: Julio Cinpak Requerido: Dieisson Maciel Guntzel. Data 

e horário: 08 de janeiro de 2020, às 13h30min. PRESENTES Juiz de Direito: 

Bruno César Singulani França. Requerente: Julio Cinpak. Advogado: Edson 

Salles de Souza, OAB-MT 21382/O. Requerido: Dieisson Maciel Guntzel. 

Advogado: Eduardo Fonseca Villela, OAB-MT 9.973. Testemunhas: 

Leandro Alvise, Juliano Batista da Silva e Antonio de Deus Silva Pacheco. 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença das 

pessoas supra. As partes informaram que, por ora, não há a possibilidade 

de uma composição amigável para a solução da lide. Pela defesa da parte 

autora: Foi dito que protesta quanto a oitiva da testemunha Antonio de 

Deus Silva Pacheco na condição de informante, pelo fato da condição de 

empregador e empregado existente entre o autor e este não ser motivo 

capaz de comprometer o testemunho, bem como renovou o pedido com 

relação a oitiva das testemunhas Juliano Batista da Silva e Leandro Alvise 

pelos mesmos fundamentos. Pela defesa da parte requerida: nada requer. 

O Magistrado procedeu com a oitiva de Antonio de Deus Silva Pacheco, 

Juliano Batista da Silva e Leandro Alvise na condição de informantes do 

juízo. DELIBERAÇÕES VISTOS. Mantenho o feito concluso em gabinete 

para a analise do pedido liminar pretendido pela parte autora. Cumpra-se. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Arthur Brum Gutz, Estagiário de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo às 14h30, que vai assinado pelos 

presentes. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito Julio Cinpak 

Dieisson Maciel Guntzel Requerente Requerido Dr. Edson Salles de Souza 

Dr. Eduardo Fonseca Villela Advogado da parte autora Advogado da parte 

requerida TERMO DE COMPARECIMENTO/COMPROMISSO Número do 

P r o c e s s o :  P J E  1 0 0 1 1 8 6 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 1 0 8  E s p é c i e : 

Reintegração/Manutenção de Posse. Requerente: Julio Cinpak Requerido: 

Dieisson Maciel Guntzel. Data e horário: 08 de janeiro de 2020, às 

14h07min. INFORMANTE Juliano Batista da Silva: RG nº MG13501652 

SSP/MG, CPF: 052.195.576-96, NASCIDO NO DIA 10/09/1982, filho de 

Sebastião Batista Braz e Maria Aparecida da Silva Batista, brasileiro, 

devidamente descompromissado(a), na forma da lei, ouvida sobre o 

sistema de realização de audiência com gravação digital, nos termos do 

art. 520 e seguintes da CNGC. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Arthur Brum Gutz, Estagiário de Gabinete, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito _________________________________ Informante Julio 

Cinpak Dieisson Maciel Guntzel Requerente Requerido Dr. Edson Salles de 

Souza Dr. Eduardo Fonseca Villela Advogado da parte autora Advogado 

da parte requerida TERMO DE COMPARECIMENTO/COMPROMISSO Número 

do  P roc e s s o :  P J E  1 0 0 1 1 8 6 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 1 0 8  E s p é c i e : 

Reintegração/Manutenção de Posse. Requerente: Julio Cinpak Requerido: 

Dieisson Maciel Guntzel. Data e horário: 08 de janeiro de 2020, às 

13h57min. INFORMANTE Antonio de Deus Silva Pacheco: RG nº 

5.546.1058 SSP/PR, CPF: 779.069.189-91, nascido no dia 08/04/1972, filho 

de Manoel de Lourdes Pacheco e Marly da Silva Pacheco, brasileiro, 

devidamente descompromissado(a), na forma da lei, ouvida sobre o 

sistema de realização de audiência com gravação digital, nos termos do 

art. 520 e seguintes da CNGC. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Arthur Brum Gutz, Estagiário de Gabinete, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito _________________________________ Informante Julio 

Cinpak Dieisson Maciel Guntzel Requerente Requerido Dr. Edson Salles de 

Souza Dr. Eduardo Fonseca Villela Advogado da parte autora Advogado 

da parte requerida TERMO DE COMPARECIMENTO/COMPROMISSO Número 

do  P roc e s s o :  P J E  1 0 0 1 1 8 6 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 1 0 8  E s p é c i e : 

Reintegração/Manutenção de Posse. Requerente: Julio Cinpak Requerido: 

Dieisson Maciel Guntzel. Data e horário: 08 de janeiro de 2020, às 

14h18min. INFORMANTE Leandro Alvise: RG nº 3103129 SESP/PR, CPF: 

030.365.681-66, nascido no dia 18/07/1988, filho de Mario Alvise e Maria 

Montanha Alvise, brasileiro, devidamente descompromissado(a), na forma 

da lei, ouvida sobre o sistema de realização de audiência com gravação 

digital, nos termos do art. 520 e seguintes da CNGC. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Arthur Brum Gutz, Estagiário de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. BRUNO CÉSAR 

S I N G U L A N I  F R A N Ç A  J u i z  d e  D i r e i t o 

_________________________________ Informante Julio Cinpak Dieisson 

Maciel Guntzel Requerente Requerido Dr. Edson Salles de Souza Dr. 

Eduardo Fonseca Villela Advogado da parte autora Advogado da parte 

requerida

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 74-68.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MOEMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA BONVECHIO 

TEROSSI - OAB:14863/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

INCLUA-SE a minuta de bloqueio.

Realizado o ato constritivo, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de não ter sido penhorado qualquer valor, INDIQUE o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 905-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilela dos Santos e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

INCLUA-SE a minuta de bloqueio.

Realizado o ato constritivo, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de não ter sido penhorado qualquer valor, INDIQUE o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64229 Nr: 1819-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA, Osvaldir Antonio 

Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

INCLUA-SE a minuta de bloqueio.

Realizado o ato constritivo, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de não ter sido penhorado qualquer valor, INDIQUE o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 979-82.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fromming

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Autos n. 979-82.2019.811.0108 - Código 70225.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Inicialmente, diligencie a secretaria acerca da carta precatória expedida às 

fls. 154/155, certificando nos autos.

Noutro giro, conforme ofício retro a Defensoria Pública deixou de atuar 

nesta Comarca. Desta forma, nomeio o Dra. ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA, inscrita na OAB/MT sob o nº 9.601-B, para patrocinar o interesse 

do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para inteirar-se do 

processo, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

para adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis, 

ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70950 Nr: 1302-87.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Código 70950 – Autos n. 1302-87.2019.8.11.0108

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 73/74, não suscitando preliminares.

Assim, 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 21 de fevereiro de 2020, às13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Sem prejuízo, oficie-se à Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos para 

providenciar o recambiamento do réu.

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24920 Nr: 1196-43.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMC, ZMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Rodrigues de Freitas - 

OAB:MT 18.267, Miriam de Matos Borges Ruginski - 
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OAB:MT0013462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Morgana de 

Oliveira - OAB:29282SC

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

com a apresentação da planilha de cálculo atualizada, sob pena de 

suspensão da execução, nos termos do art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17070 Nr: 253-65.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A, MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA 

GOMES - OAB:171484, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Certifico para os devidos fins que o executado foi devidamente intimado, 

pelo seu patrono acerca da decisão de fls. 218, em 23/01/2018, certidão 

de publicação anexa a esta. Considerando o teor da decisão de fls 228, 

impulsiono os autos para intimar o exequente, por meio de seu procurador, 

para que efetue, no prazo de 5 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 intimação do executado, 

bem como indicar a planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 1655-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evandir da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTI GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE 

ALBUQUERQUE PISSINI - OAB:2326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1655-64.2018.811.0108 – Código 63970

Vistos, etc.

Por estar em local incerto e não sabido, intime-se a parte executada por 

edital com o prazo de 30 dias, para querendo, impugnar a avaliação 

realizada à fl. 13.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltam os autos à 

conclusão.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64229 Nr: 1819-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA, Osvaldir Antonio 

Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 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 intimação 

dos executados acerca da penhora on-line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 2800-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2800-58.2018.811.0108 – Código 65980

Vistos, etc.

Diante do cumprimento parcial de sua finalidade, bem como que não houve 

indicação de outros bens à penhora e que há requerimento do exequente, 

devolva-se a missiva à origem, COM URGÊNCIA, para apreciação do 

pedido, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 1837-16.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOSMANO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Código 72050 – Autos n. 1837-16.2019.811.0108.

 Vistos, etc.

Considerando que não há Defensor Público atuando nesta Comarca, 

conforme informações contidas no ofício retro, bem como o teor de 

certidão de fl. 67v, nomeio a Dr.ª Amanda Campos Belo – OAB/MT n. 

12.584/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

21ª Subseção de Lucas do Rio Verde/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000018-90.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. K. D. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO (AUTORIDADE COATORA)

DARLAN GREZELE - ME (IMPETRADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000018-90.2020.8.11.0108. IMPETRANTE: 

E. B. K. D. IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE 
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MATO GROSSO - SEDUC, DARLAN GREZELE - ME AUTORIDADE 

COATORA: ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO Autos n. 1000018 

-90.2020.8.11.0108 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Edipo Bryan Kirnev Dallan, menor emancipada, 

contra ato praticado pela Escola Futuro Formação Profissional, 

representada pelo direto Alexandre de Assis Venicio, que indeferiu a 

matrícula do impetrante em ensino de modalidade de educação de jovens e 

adultos (EJA) ao argumento de que não preenchido o quesito etário. Com a 

inicial, vieram os documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. De proêmio, impõe-se o reconhecimento de incompetência deste 

Juízo para o julgamento do presente. Isto porque o mandado de segurança 

foi impetrado contra ato do representante legal da Escola Futuro Formação 

Profissional, cuja sede funcional está situada na cidade de Sapezal/MT (id. 

27886327). Ocorre que, em se tratando de mandado de segurança, a 

competência é absoluta, determinada em função da categoria da 

autoridade coatora e de sua sede funcional. A propósito, leciona Hely 

Lopes Meirelles: “Para a fixação do juízo competente em mandado de 

segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a 

sede da autoridade coatora e a sua categoria funcional, reconhecida nas 

normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida 

a juízo incompetente ou no decorrer do processo surgir fato ou situação 

jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou Tribunal 

deverá remeter o processo ao juízo competente.” (MANDADO DE 

SEGURANÇA. 32 ed. Malheiros Editores, p. 77). Nesse sentido é a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA 

DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA E A 

SUA CATEGORIA PROFISSIONAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. Na linha de orientação desta Corte Superior, em se 

tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e 

julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da 

autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que 

evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem 

como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. Precedentes. 2. 

Conforme noticiado pelo d. Juízo Suscitado, nenhuma das autoridades 

impetradas possui sede funcional na referida Seção Judiciária. Por outro 

lado, a primeira autoridade alegadamente coatora tem sede funcional na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ. 3. Considerando que o mandamus deve ser 

processado e julgado pelo juízo competente em relação ao local correto da 

sede funcional da autoridade apontada como coatora, evidencia-se a 

competência do d. Juízo Suscitante para apreciar a ação mandamental em 

questão. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 

Suscitante Juízo Federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio 

de Janeiro.” (CC 41579/ RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 

24.10.05, p. 156). APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para 

processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza 

absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da 

autoridade indicada coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso provido. Recurso da Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado. (Ap 

136778/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (TJ-MT - APL: 

00004236920128110094 136778/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 21/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/03/2017) Assim também percorre o sólido e 

sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

AUTORIDADE IMPETRADA. A competência para julgamento de mandado de 

segurança é definida de acordo com a categoria e a sede funcional da 

autoridade impetrada, tratando-se, nestes termos, de competência 

absoluta e, como tal, improrrogável. Recurso conhecido e provido. (REsp 

257556/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

11.09.2001, DJ 08.10.2001 p. 239) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E 

JUSTIÇA ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA 

GERENTE EXECUTIVA DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVALÊNCIA DA 

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA 

FEDERAL. 1. A controvérsia trazida no presente conflito é sobre a 

prevalência, ou não, em sede de mandado de segurança, da competência 

em razão da pessoa quando há outro juízo competente em razão da 

matéria. 2. A regra de competência para julgamento de mandado de 

segurança é definida em função do foro da autoridade coatora, conforme 

decisões reiteradas desta Corte. 3. É forçoso o reconhecimento da 

competência da Justiça Federal para o julgamento de mandado de 

segurança impetrado contra ato da Gerente Executiva do Instituto Nacional 

do Seguro Social de Curitiba, pois esta é qualificada como autoridade 

federal nos termos do art. 2º da Lei nº 1.533/51. 4. Conflito conhecido 

para declarar competente o Juízo Federal da Vara Previdenciária de 

Curitiba, o suscitado. (CC 69016/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.02.2007, DJ 26.03.2007 

p. 204) Posto isso, com fundamento no § 1º do art. 64, do Código de 

Processo Civil, declaro a incompetência do Juízo da Comarca de 

Tapurah/MT para o processamento e julgamento da pretensão e determino 

a remessa dos autos para a Comarca de Sapezal/MT, sede da autoridade 

apontada como coatora. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001220-39.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINI MIRELLI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001220-39.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: RAINI MIRELLI DOS SANTOS Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. Para que a parte postule a concessão de provimento liminar é 

necessário que, efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser 

tutelado na ação principal e o risco que a demora do provimento 

jurisdicional poderá causar à parte que tenta se socorrer. Os documentos 

acostados aos autos comprovam a legitimidade e interesse da parte 

autora para propor a presente ação, bem como o fumus boni juris e o 

periculum in mora estes últimos, pressupostos essenciais para o 

deferimento da medida liminar. Pois bem, convém deixar consignado que a 

concessão de liminar, em casos que tais, perpassa apenas por uma 

cognição superficial, para ser apreendido pelo Juízo, com os fundamentos 

e as provas constantes da petição inicial, da fumaça do bom direito, assim 

como do perigo de demora, se concedida apenas ao final da lide. Nesse 

sentido, analisando os autos, observo que o contrato está regularmente 

formalizado entre as partes, bem como a mora comprovada (id. 

26825314). Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos 

ensejadores da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

bem descrito na inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o 

veículo ser depositado em mãos do representante do depositário 

informado pelo autor, que será responsável pelo bem na qualidade de 

depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado 

dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente 

descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios. 

Determino, ainda, que sejam nomeados como fiel depositário do bem o Sr. 

Kalil Jorge Hadda Ali ou o Sr. Luiz Marcio Martins dos Santos, consoante 

pedido inicial. Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens 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. Determino seja inserida anotação da presente 

ordem de busca e apreensão junto ao RENAVAM do veículo descrito, por 

meio do sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 9º do Decreto-lei 

911/69 e art. 101 da Lei 13.043/2014, devendo a restrição ser retirada de 

referido sistema após efetuar a apreensão do bem. Cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 
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Civil, para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 

Para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000496-07.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. A. K. (REQUERIDO)

C. M. K. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/03/2020 

Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000678-18.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LIMA SALUSTIANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000678-18.2019.8.11.0109. 

IMPETRANTE: RONALDO LIMA SALUSTIANO IMPETRADO: DELEGACIA DE 

POLÍCIA DE TERRA NOVA DO NORTE Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar impetrado por RONALDO LIMA 

SALUSTIANO, em face do DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA 

DELEGACIA DE TERRA NOVA DO NORTE – MT, senhor SÉRGIO RIBEIRO 

ARAÚJO, objetivando, liminarmente, a restituição do veículo caminhão 

MERCEDES BENS/AXOR 2540, COR BRANCA, PLACA NJB 4626, CHASSI 

9BM9584618B599097, RENAVAM 0969620489, e o SEMI-REBOQUE, 

PLACA NJB 4686, CHASSI 9EP07133081002761, RENAVAN 969622414, 

apreendido pela autoridade policial. Alega o impetrante, em síntese ter 

comprado o referido veículo por intermédio de contrato verbal, sendo que, 

no dia 09.10.2019, realizou um frete de madeiras, tipo lascas de Itaúba, 

revendidas ao Senhor José Peres Duran, proprietário da Fazenda Pontal. 

Aduz que, na ocasião, o veículo foi apreendido sob a alegação de que a 

madeira não possuía nota fiscal, contudo, a referida acusação não 

prospera, tendo em vista que possui a Nota Fiscal da carga. Sustenta que 

o antigo proprietário realizou denúncia dando conta que o impetrante 

estaria transportando madeira duvidosa, razão pela qual os policiais 

diligenciaram à Fazenda Pontal, sendo informado pelo autor, na ocasião, 

que a nota fiscal havia sido encaminhada ao e-mail da Secretária do 

comprador da madeira, todavia, os policiais não aceitaram esperar a 

comprovação do alegado e efetuaram a apreensão do bem. Argui ter 

apresentado as notas fiscais poucas horas depois da apreensão, 

contudo, o bem apreendido não lhe foi restituído. A inicial foi distribuída no 

foro da Comarca de Marcelândia, o qual reconheceu sua incompetência 

absoluta e remeteu os autos para este juízo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Verifico 

que a hipótese é de indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. 

Conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o 

mandado de segurança visa 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. No caso posto em 

juízo, busca o impetrante a restituição do veículo caminhão MERCEDES 

BENS/AXOR 2540, COR BRANCA, PLACA NJB 4626, CHASSI 

9BM9584618B599097, RENAVAM 0969620489, e o SEMI-REBOQUE, 

PLACA NJB 4686, CHASSI 9EP07133081002761, RENAVAN 969622414, 

apreendido pela autoridade policial em Procedimento Investigatório. 

Entretanto, a legislação processual penal prevê procedimento próprio ao 

pedido do impetrante, interessado na restituição de coisas apreendida, 

conforme artigos 119 e 120 do CPP, in verbis: Art. 119. As coisas a que 

se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, 

mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se 

pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120. A restituição, 

quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição 

autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 

(cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o 

incidente. § 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a 

autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder 

de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, 

em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias 

para arrazoar. § 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o 

Ministério Público. § 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro 

dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito 

das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, 

se for pessoa idônea. § 5o Tratando-se de coisas facilmente 

deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o 

dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for 

pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Assim, havendo 

procedimento próprio para o pedido formulado pelo impetrante, a via eleita 

esbarra na Súmula 267, do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Neste 

sentido a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIRECIONAMENTO 

INCORRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não obstante cabível, em 

tese, o manejo de mandado de segurança em face do ato que dilata o 

prazo para conclusão do inquérito policial, afigura-se incorreto direcionar 

a impetração contra o Delegado de Polícia Federal, responsável tão 

somente por requerer tal dilação. 2. O pedido de restituição de coisas 

apreendidas há de ser formulado em incidente específico, nos termos do 

art. 120 do CPP, não cabendo a discussão da questão em sede de 

mandado de segurança, sob pena de vulgarizar a utilização de tão 

importante remédio constitucional (TRF-4 - ACR: 50213825220144047201 

SC 5021382-52.2014.404.7201, Relator: SIMONE BARBISAN FORTES, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

18/02/2015) APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

APREENSÃO DE BENS OBJETO DE SUPOSTO USO EM CRIME - INQUÉRITO 

POLICIAL - PEDIDO DE LIBERAÇÃO - MANDANDO DE SEGURANÇA - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA. 1. Não há violação a direito líquido 

e certo quando da negativa de liberação de bens apreendidos em virtude 

da instauração de inquérito policial para apuração de crimes. 2. Em 

respeito aos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a competência 

para decidir sobre o direito do proprietário de bens apreendidos utilizados 

em inquérito policial é do Juízo criminal ou da própria autoridade policial, em 

caso de arquivamento do inquérito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0428.15.002195-7/001, Relator Des. Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 01/02/2018, publicação em 27/02/2018). MANDADO DE 

SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO 

PRESENTE MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 

INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA LESÃO A DIREITO QUE NÃO PODE SER 

AFASTADA DA APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – 

PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONSTRITADO – 

IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONFISCO PARA O 

DESLINDE DO PROCESSO – 3. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A despeito da 

decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar 

recurso específico [apelação], a jurisprudência tem admitido, em situações 

excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a 

ocorrência de dano de difícil reparação. 2. Verificado o interesse na 

apreensão do veículo para a elucidação do crime e o deslinde do 

processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a 
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manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 

do Código de Processo Penal. 3. Segurança denegada. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018 (TJ-MT - CÂMARAS CRIMINAIS 

REUNIDAS: 10044600620188110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS 

REUNIDAS, Data de Publicação: 07/08/2018). Por outro lado, sendo o 

procedimento em questão de natureza cautelar, cabe a apresentação do 

pleito à autoridade policial e, negada a restituição, cabe o ajuizamento da 

medida na esfera criminal de forma preventiva, ainda que não tenha sido 

instaurada ação penal, não cabendo o manejo da ação mandamental na 

esfera cível. Posto isto, INDEFIRO a inicial com fulcro no art. 330, inc. III, do 

CPC, em vista da ausência de interesse processual do impetrante na 

modalidade adequação. Isento de custas e honorários, a teor do disposto 

no art. 25, da Lei nº 12.016 de 2009. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/03/2020 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (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 e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/03/2020 

Hora: 17:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (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 e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/03/2020 

Hora: 17:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (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 e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovida(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/03/2020 

Hora: 17:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000867-68.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDUINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/03/2020 

Hora: 17:30

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-86.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR JORGE GAT (REU)

JORGE GAB (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/03/2020 

Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA FIDELES (AUTOR(A))
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ORICO FRANCISCO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENINHO ERD (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/03/2020 

Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico e dou fé que intimo o 

autor acerca dos novos documentos anexados, conforme abaixo, 

manifestar o que de direito, caso queira. 27749953 - Petição Juntado por 

FELICIANO LYRA MOURA - POLO PASSIVO - ADVOGADO em 30/12/2019 

07:04:24 27157996 - Petição Juntado por FELICIANO LYRA MOURA - 

POLO PASSIVO - ADVOGADO em 09/12/2019 16:00:12 TERRA NOVA DO 

NORTE, 24 de janeiro de 2020. CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE 

Técnica(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 1000, Centro, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação 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:

 

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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000583-60.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO JUSTINO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), acerca da parte dispositiva da decisão abaixo transcrita 

em razão da ausência de defesa do promovido. "... Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ..." O 

referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000583-60.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO JUSTINO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal de 05 (cinco) dias sem informação da desocupação do imovel, 

bem como apresentação de defesa. TERRA NOVA DO NORTE, 24 de 

janeiro de 2020. CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE Técnica(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000649-40.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CHAVES PISCITELLI OAB - RS57475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCA METALURGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000649-40.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REQUERIDO: 

LCA METALURGICA LTDA - ME Vistos. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000078-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO OAB - MT0017939A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000078-69.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO EXECUTADO: 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de 

“Execução de Título Judicial” movida por INDIARA GABBIATTI contra o 

Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. 
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Devidamente citada, a parte executada não impugnou o cálculo 

apresentado pela parte autora. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 6.984,56 (seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos). DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra 

o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. Após, voltem-me conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32298 Nr: 965-61.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé, que devidamente intimada mediante carga dos autos em 

03/05/19, DECORREU "in albis" o prazo para a parte EXECUTADA 

manifestar-se nos autos acerca do bloqueio de valores de fls. 347.

Certifico ainda que, nos termos da legislação processual vigente, intimo a 

parte EXEQUENTE, acerca da presente certidão, bem como para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, acerca do valor bloqueado, 

conforme comprovante de fls. 347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 858-60.2018.811.0085

 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: JOSÉ APARECIDO MARTINS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que INTIMO A AUTORA para manifestar acerca dos 

laudos (perícia e estudo social) e ou requerer o que de direito. Prazo 15 

dias

Terra Nova do Norte - MT,23 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 1948-94.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO VALDEMARCA, TEREZINHA 

MARQUARDT IONGBLOCH SCHUVETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19727/O, 

JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:OAB/MT Nº19418, VIVIANE MEIRA 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:12305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 Certifico que devidamente intimada, cf. fls. 431, a parte executada deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestar-se acerca da petição de fls. 

416-425.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38900 Nr: 9-35.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o autor para em 15 (quinze) dias requerer o 

que de direito acerca do retorno dos autos à primeira instância.

Terra Nova do Norte - MT,23 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-34.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERONITA TERESINHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado nos autos, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 1.023 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-85.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA CAMILO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco daycoval (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado nos autos, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 1.023 do CPC.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-56.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON GRANJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-40.2019.8.11.0085
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Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-93.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-54.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-94.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENEZITA TEREZINHA ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-05.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-75.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OVIDIO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-11.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000535-04.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERONITA TERESINHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-35.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BERGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-56.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RICHTER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (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))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-20.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-21.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-25.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR ADÃO PAIN (REQUERIDO)

COOPERAGREPA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES ECOLÓGICOS 

DO PORTAL DA AMAZÔNIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 1288-12.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique, Ataíde dos Reis Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise R. Pereira Gionédis - 

OAB: 5.553-OAB/RO, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO HENRIQUE, Cpf: 15641457191, Rg: 

60.553, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ATAÍDE 

DOS REIS COUTINHO, Cpf: 04842162104, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. 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: BANCO DO BRASIL S.A, sociedade de economia mista, 

inscrita no CNPJ 00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário Sula, 

quadra 4,. Bloco c, lote 32, Edifício Sede III, CEP: 70.089-900, Brasília-DF, 

por seus advogados, instrumento de mandato em anexo, com endereço 

profissional em Curitiba-PR, na Rua David Carneiro, 270, onde recebem 

intimações, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência, com 
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base e fundamento no artigo 272 do Código de Processo Civil, e demais 

dispositivos legais, propor AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de 

JOÃO HENRIQUE, brasileiro, casado, agricultor, portador da carteira de 

identidade n° 60.553 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 156.414.571-91, 

residente e domiciliado a Rua Pouso Alegre , s/n, CEP: 78.245-000, Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT; ATAIDES DOS REIS COUTINHO, 

brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF 048.421.621-, residente e 

domiciliado no Sítio Alegria, Gleba Formosa, CEP: 78.245-000, Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos: 

DOS FATOS: 1. Em 08 de maio de 1998, o Requerido assinou junto ao 

Banco do Brasil, ora requerente, uma cédula rural pignoratícia sob o n° 

95/00316-9, no valor dde R$ 11.270,00, sendo o vencimento final, 

considerado aditivos, em 20 de outubro de 2008. 1.1 Porém, a requerida 

deixou de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, 

ensejando o vencimento antecipado dos débitos, sendo que o valor 

atualizado da dívida, até outubro de 2013, perfaz o montante de R$ 

27.428,07...1.2 Não obstante o débito, também é devido ao requerente os 

encargos contratuais e de inadimplemento previstos na referida Cédula 

Rural Pignoratícia e hipotecária. 1.3 Neste ínterim, esgotados todos os 

meios suasórios para obtenção do seu crédito, sem a satisfação, vem o 

requerente propor a presente demanda judicial. DO DIREITO 2. 

Demonstrado que a requerida não cumpriu com as obrigações assumidas 

perante o Requerente, a presente demanda deve ser julgada procedente. 

2.1 Resta claro, portanto, por expressa determinação legal, que possui o 

requerente o direito a execução da cédula de crédito rural emitida, como 

meio hábil à satisfação de seu crédito. DO REQUERIMENTO. 3.1 A citação 

da requerida, por AR com aviso de recebimento... 3.2 Seja julgada 

procedente a presente ação, condenando-se a requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 27.428,07...3.4 A concessão do benefício do artigo 172, 

§2° do CPC, para cumprimento do mandado de citação e penhora; 3.5 A 

produção de todos as provas em direito admitas, em especial o 

depoimento pessoal do requerido, a oitiva de testemunhas, a realização e 

acompanhamento de prova pericial e a juntada de novos documentos, se 

necessário for. 3.6 Finalmente, requer...que as publicações e intimações 

relativas ao presente feito..., sejam realizadas exclusivamente em nome de 

Louise Rainer Pereira Gionédis...DO VALOR DA CAUSA 4. Dá-se à causa 

o valor de R$ 27.428,07. Termos em que, pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Após consulta aos sistemas 

informatizados:BACENJUDFoi penhorada/arrestada quantia equivalente a 

parte do débito, cuja transferência foi determinada para conta judicial 

remunerada, consoante se extrai do recibo de protocolamento de ordens 

judiciais em anexo, que vale como termo de penhora/arresto.INFOJUDNão 

há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três 

exercícios).RENAJUDNão há veículo registrado em nome da parte 

executada.Em virtude do resultado:Intime-se o executado da penhora, via 

edital, com prazo de 20 dias.

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, Jhonatan Correia Motta, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de setembro de 2018

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58980 Nr: 49671-16.2016.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Morinigo de Souza - 

OAB:21802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192664

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 94/96.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59983 Nr: 1-72.2017.811.0077

 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: Banco Finasa BMC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devacir Aparecido Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 60.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para guia de recolhimento de custas e 

R$ 143,09 (cento e quarenta e três reais e nove centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59778 Nr: 50143-17.2016.811.0077

 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: Romulo Diego Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.000 (mil reais), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 59.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 500 (quinhentos 

reais), para guia de recolhimento de custas e R$ 500,00 (quinhentos 

reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63247 Nr: 1564-04.2017.811.0077

 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: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Evangélico de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arlindo do Carmo - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.034,86 (mil e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 71.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 517,43 (quinhentos e 

dezessete reais e quarenta e três centavos), para guia de recolhimento de 

custas e R$ 517,43 (quinhentos e dezessete reais e quarenta 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 ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7546 Nr: 66-58.2003.811.0077

 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: APVTL, ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frademir Vicente de Oliveira 

- OAB:5.478/MT, João Batista Ferreira - OAB:10962-B

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

723,40 (setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 433.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 310,00 (trezentos e 

dez reais), para guia de recolhimento de custas e R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e Remanescente), 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 efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8544 Nr: 101-18.2003.811.0077

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vila Trindade Ltda, Antonio 

Ramalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autor, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

634,56 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 94/96.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 221,16 (duzentos e 

vinte e um reais e dezesseis centavos), para guia de recolhimento de 

custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescente), 

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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22928 Nr: 961-48.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jozineide Fernandes Soares, Gabino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais), a qual foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 122/123.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 260,60 (duzentos e 

sessenta reais e sessenta centavos), para guia de recolhimento de 

custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescente), 

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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26411 Nr: 442-68.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sant'ana e Santi Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liquigás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucia Ferreira Teixeira 

- OAB:3662/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

696,93 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 387.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 283,53 (duzentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26504 Nr: 526-69.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Antônio do Prado Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Espólio de Adaias Muniz 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e novo centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 151.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50736 Nr: 555-80.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vieira de Morais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Iracema Lopes Boeira 

dos Santos - OAB:MS/6417

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 88.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413, 40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e 

sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – 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 efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da capital aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 621-60.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcio Colen de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276B

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.555,94 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 

quatro centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 116.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.270,73 (dois mil e 

duzentos e setenta reais e setenta e três centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 2.270,73 (dois mil e duzentos e setenta 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 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e Remanescente), 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 efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da capital aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000124-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

MARILLAC APARECIDA MARTINS DE AMORIM ANDRADE (AUTOR(A))

BRANDINA MODESTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

LIGIA MARA DE ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

VANIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE (AUTOR(A))

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA LEAL MEDEIROS (REU)

LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS (REU)

ONILDA APARECIDA LEAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000124-82.2019.8.11.0077. AUTOR(A): BRANDINA MODESTO DE 

ANDRADE, EVANDRO MARCIO DE ANDRADE, ANDERSON GLAUCIO 

ANDRADE, LIGIA MARA DE ANDRADE PEREIRA, VANIA CRISTINA DE 

ANDRADE SILVA, ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE, MARILLAC 

APARECIDA MARTINS DE AMORIM ANDRADE REU: ONILDA APARECIDA 

LEAL, ANA LAURA LEAL MEDEIROS, LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a parte ré já havia ajuizado 

anteriormente (em 18/10/2018) a Ação de Usucapião nº 

1521-33.2018.8.11.0077 - Código 66046, em trâmite na forma física nesta 

Vara Única, que ainda se encontra em fase inicial. Como a presente ação 

de imissão na posse é eletrônica, tramitou de forma muito mais célere e já 

está em fase de especificação de provas. Com relação à preliminar de 

suspensão da ação reivindicatória até o julgamento da ação de usucapião, 

entendo que não deve ser acolhida, pois a evolução do entendimento 

jurisprudencial foi no sentido de que "Não há, portanto, que se falar em 

prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento da ação possessória, 

ajuizada anteriormente, até que advenha um juízo final sobre a 

propriedade, que é discutida na ação de usucapião" (STJ, REsp 866.249). 

Todavia, há que se reconhecer a existência de conexão entre os 

processos e risco de decisões conflitantes, sobretudo porque a 

usucapião também foi aventada pela parte ré como matéria de defesa 

neste feito, de forma que a reunião dos processos é medida que se impõe. 

Considerando que a Ação de Usucapião foi ajuizada em primeiro lugar e 

tramita na forma física, determino que o presente feito seja materializado e 

distribuído na forma física no sistema Apolo, em apenso àqueles autos, 

dando-se baixa nos autos eletrônicos, cadastrando-se os advogados. 

Intimem-se e comunique-se o Eg. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo 

de instrumento, fazendo constar o novo número do processo, se houver. 

Após a materialização, distribuição e apensamento, conclusos para 

decisão. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 24 de janeiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000435-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arlei Calos Dias (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000435-95.2019.8.11.0102. AUTOR(A): 

APARECIDO LOPES CAMPOS RÉU: ARLEI CALOS DIAS Por se tratar de 

pedido de tutela de urgência, através do qual requer a reintegração na 

posse de imóvel, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação, a qual designo para o dia 18/02/2020 às 14:00 h. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. VERA, 30 de outubro de 2019. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 998-87.2011.811.0102

 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: ELVIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71895

Vistos.

ELVIRA MARIA DOS SANTOS moveu o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Nos autos foram expedidos os competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, conforme se depreende dos documentos 

aportados às fls. 128/129, bem como foram expedidos os alvarás às fls. 

133/136.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Verifico nos autos que tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente pagos, 

conforme os alvarás expedidos nas fls.133/136, bem como o recibo 

juntado aos autos pela parte autora fls.138/139.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, de 

modo que a extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento, é a 

medida a se impor, JULGO EXTINTA a execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Vera/MT, 21 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71276 Nr: 381-30.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA BATISTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Código nº 71276

VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido por ALMERINDA 

BATISTA MACIEL, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados nos autos.

Após a expedição dos competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, conforme se depreende dos documentos 

aportados às fls. 228/229.

Na sequência, foram expedidos os respectivos Alvarás de levantamento, 

conforme fls. 235 e 237.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que, tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente 

depositados nos autos, de modo que a extinção do cumprimento de 

sentença, pelo pagamento, é a medida a se impor.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Vera-MT, 23 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 101618 Nr: 848-38.2013.811.0102

 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: MATILDE NASCIMENTO FORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 848-38.2013.811.0102

Código nº 101618

VISTOS.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Vera/MT, para requererem o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, inexistindo pleito executório, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações necessárias.

Vera-MT, 21 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71277 Nr: 382-15.2011.811.0102

 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: WALDIRIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71277

VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido por WALDIRIO 

HUBER, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Após a expedição dos competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, conforme se depreende dos documentos 

aportados às fls. 174/175.

Na sequência, foram expedidos os respectivos Alvarás de levantamento, 

conforme fls. 180, 182, 185 e 186.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que, tanto os valores a título de honorários 
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advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente 

depositados nos autos, de modo que a extinção do cumprimento de 

sentença, pelo pagamento, é a medida a se impor.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Vera-MT, 23 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 101438 Nr: 673-44.2013.811.0102

 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: CICERA FRANCISCA MARTINS MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 101438

Vistos.

CICERA FRANCISCA MARTINS MADRUGA moveu a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Nos autos foram expedidos os competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, conforme se depreende dos documentos 

aportados às fls. 115/116, bem como foram expedidos os alvarás às 

fls.121/122.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Verifico nos autos que tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente pagos, 

conforme os alvarás expedidos nas fls.121/122.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, de 

modo que a extinção da presente ação, pelo pagamento, é a medida a se 

impor, JULGO EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 924, inciso II do CPC.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 102774 Nr: 660-11.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:MT 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 Processo n° 660-11.2014.8.11.0102 (Código n° 102774).

VISTOS.

 REGINA CÉLIA ROSA moveu o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

em face de FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE VERA, ambos qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o exequente, devidamente intimada (fls. 101), 

quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, apesar de haver 

sido devidamente intimada, deixou de promover os atos e diligências que 

lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, estando o feito sobrestado 

deste então por sua exclusiva inércia, configurando-se, destarte, o 

abandono a que alude o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Condeno a parte requerente nas custas processuais, contudo, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 

(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.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71962 Nr: 1065-52.2011.811.0102

 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: APARECIDA DE JESUS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:21.331/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 71962

Vistos.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de fls. 155/166, em que 

o advogado alega que não foi destacado dos valores depositados nos 

autos o valor referente ao seu contrato de honorários com a parte autora, 

pugnando pela dedução do percentual pactuado com sua cliente, 

equivalente a 30% (trinta por cento), conforme contrato juntado aos autos.

Nada obstante o pedido do causídico, é certo que, neste momento, os 

RPV’s expedidos nos autos, tanto do benefício quanto dos honorários, 

sem confundir com os honorários contratuais, já foram pagos, conforme 

se infere das fls. 158/159, de modo que solicitar o destacadamento do 

percentual inerente ao contrato de honorários pactuado com a parte 

autora e expedir nova decisão de pagamento geraria mais morosidade 

processual, já que teria que cancelar os RPV expedidos a fim de serem 

refeitos.

Assim, INTIME-SE o advogado da parte autora para informar se insiste no 

destacamento do valor dos honorários referente ao contrato com a parte 

autora.

Caso desista do pedido de destacamento, informe conta para o 

levantamento do valor já pago.

Havendo informação da conta, expeça-se alvará de levantamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113156 Nr: 1767-22.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMS, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 

- OAB:27178/O
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 Intimar o Advogado Nomeado para atuar nos interesses da parte 

requerida, para que se manifeste nos autos, nos termos determinados à 

ref. 115, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120654 Nr: 221-58.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSK, LDSK, RRDSK, MDSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da Parte Autora para que se manifeste quanto a 

juntada de Carta Precatória de ref. 46, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121159 Nr: 443-26.2018.811.0102

 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: JEFERSON APARECIDO CALSAVARA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA CALSAVARA, FRANCISCA, 

CLAUDECIR CALSAVARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado Nomeado para atuar nos interesses da parte autora, 

para que se manifeste nos autos, nos termos determinados à ref. 72, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71752 Nr: 855-98.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71752

Vistos.

INTIME-SE a autarquia previdenciária para se manifestar acerca do pedido 

de habilitação dos herdeiros, formulado às fls. 132/148, no prazo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 21 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68628 Nr: 238-12.2009.811.0102

 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: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO 

- OAB:MT0014027

 Código nº 68628

VISTOS.

INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH do devedor (fls.128/134), uma vez 

que a medida é descabida para momento, mormente porque atinge a 

pessoa do devedor, e não o seu patrimônio.

INDEFIRO o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do devedor 

(fls.128/134), uma vez que, conforme visto alhures, existem outros meios 

dos quais o credor ainda pode se valer para buscar o cumprimento da 

obrigação, devendo, inicialmente, esgotarem-se os meios tradicionais de 

satisfação do crédito.

INDEFIRO o pedido de fls. 133/134, uma vez que já foi deferida a penhora 

no rosto dos autos (código 70140), como forma de assegurar o montante 

devido ao credor, devedor neste feito.

INTIME-SE a exequente para que indique bens passiveis de penhora, ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

Em seguida, VOLVAM-ME conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70670 Nr: 923-82.2010.811.0102

 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: DEVAIR DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:18404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70670

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, movido por DEVAIR DE JORGE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em sendo expedidos os competentes RPV’s, o executado pagou a 

integralidade da dívida, sendo expedidos os competentes alvarás de 

levantamento, conforme se depreende dos documentos aportados às fls. 

190/192.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente 

depositados nos autos e pagos.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE, com as baixas de 

estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72090 Nr: 59-73.2012.811.0102

 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): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., COOPERATIVA 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 72090

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 650, uma vez que a pessoa física de Saulo 

Geraldo de Oliveira não figura no polo passivo da execução, apenas é 

representante da empresa ora executada, de modo que, tratando-se de 

sociedade limitada, os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da 

pessoa jurídica, somente nas hipóteses de desconsideração da 

personalidade jurídica, conforme decidido à fl. 634, o que não é o caso 

dos autos.
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INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito.

No mais, certifique-se se o Acórdão de fls. 602/608 foi trasladado aos 

autos da execução (código 70906).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 100101 Nr: 317-83.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 100101

VISTOS.

INTIME-SE o réu para que se manifeste quanto aos objetos mencionados 

na certidão de fls.917.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104151 Nr: 1590-29.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ACK, HMF, ESFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Intimar a Advogada da Parte Autora, para que se manifeste, nos termos 

do despacho de ref. 72, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 655-18.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Intimar o (a) Advogado (a) do denunciado para que se manifeste quanto 

ao laudo pericial e sentença proferida nos autos de Código 110696, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da(s) parte(s requerida(s) Dr. HAVNNER 

WILSON CARDOSO DE ANDRADE-OAB/MT 23.089/O, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos acerca do pleito ministerial, 

conforme determinação e pleito de ref. 491, transladado do processo 

originário 79-83.2020.811.0102, Cód. 132779.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o réu MARCOS 

MARTINS FERNANDES ser assistido 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 Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE, 

OAB/MT 23.089/O, para atuar na defesa do denunciado supracitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131091 Nr: 2234-93.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Certifico e dou fé que, compareceu, nesta data, às 14:37 horas, a(o) 

Denunciado PATRICK GRILLI DOS SANTOS e se deu por CITADO dos 

termos da presente ação, oportunidade em que recebeu cópia da 

denúncia e da decisão, apondo seu ciente abaixo e o Escrivão 

advertindo-lhe, de que deverá responder a acusação no prazo de 10 

(dez) dias, e na oportunidade o mesmo informou seu atual endereço 

sendo: Talhão Verde, Lote 02, Assentamento Alto Celeste, VERA-MT, 

onde também trabalha, telefone (66) 99678-8398.

 Certifico ainda, que o mesmo declarou verbalmente, que não tem 

condições financeiras para contratar advogado, pelo que requer a 

nomeação de advogado dativo ou da defensoria pública para patrocinar 

sua defesa, apresentando os documentos que comprovam a sua 

hipossuficiência.

 Assim, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação em controle próprio, é o 

presente para nomear o advogado SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

OAB N° 6280/B, para atuar na defesa do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132687 Nr: 14-88.2020.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Certifico e dou fé que, nesta data, às 14h37min, compareceu nesta 

Secretaria da Vara Única, o requerido Patrick Grilli dos Santos e declarou 

verbalmente, que não tem condições financeiras para contratar advogado, 

pelo que requer a nomeação de advogado dativo ou da defensoria pública 

para patrocinar sua defesa.

Assim, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação em controle próprio, é o presente para 

nomear a advogada CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA, OAB/MT 14125/O, 

para atuar na defesa do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128875 Nr: 977-33.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563

 Intimação do advogado FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI, OAB/MT 

18563/O, quanto a sua nomeação para atuar na defesa do denunciado, 

com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação em controle próprio e, para no prazo de 

10 (dez) dias oferte resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132687 Nr: 14-88.2020.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Intimação da parte requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente resposta aos pedidos da requerente, conforme decisão de ref. 

04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131091 Nr: 2234-93.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Intimação da parte requerida, para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente resposta à acusação.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Nº 001/2020 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos MM. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho, designada pela Portaria 13/2019 de 08 de novembro 2019, de acordo com a Listagem de 

Eliminação de Documentos dos autos de pedido de Providência Cia nº 0040155-38.2018.8.11.0000, 

conforme recomendação nº. 37 de 15 de agosto de 2011, 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, o Setor de Arquivo do Fórum desta Comarca de Barra do Bugres, Estado 

de Mato Grosso eliminará os documentos abaixo relacionados relativos ao período de 1999 a 2017, e, ou 

de acordo com a temporalidade de cada arquivo, que segue anexo. 

Os interessados, no prazo citados poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de 

documentos ou cópias de peças mediante petição, com respectiva qualificação e demonstração e 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Fórum da 

Comarca de Barra do Bugres Mato Grosso. 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros 

Gestora Geral 

 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum 

 
Assunto Mês Ano 

Comprovante de malote físico Janeiro/dezembro  
2011 

 

Comprovante de malote físico Janeiro/dezembro  2012 

Comprovante de malote físico Janeiro/dezembro 2013 

Comprovante de malote físico Janeiro/dezembro 2014 

Comprovante de malote físico Janeiro/dezembro 2015 

Comprovante correio Julho 2014 

Comprovante Correio Maio/novembro 2011 

Ofícios recebidos sobre provimento 38/2008 Janeiro 2012 

Ofícios recebidos Janeiro/agosto 2013 

Ofícios recebidos Dezembro/julho 2011/2013 

Ofícios recebidos Janeiro/abril 2013 

Ofícios recebidos Janeiro/março 2013 

Ofícios recebidos Janeiro/abril 2014 

Ofícios recebidos Janeiro/dezembro 2014 

Ofícios recebidos Abril/ setembro 2014 

Ofícios recebidos Dezembro/setembro 2015 

Ofícios recebidos Agosto/dezembro 2015 

Ofícios recebidos Agosto/ outubro  2016 

Ofícios circulares recebidos Março/julho 2014 

Ofícios circulares recebidos Janeiro/agosto 2015 

Ofícios Circulares – Dof Porto Estrela e Nova 

Olímpia 

Junho/outubro 2015 

Ofícios circulares recebidos Setembro/maio 2015/2016 

Ofícios expedidos  Janeiro/dezembro 2014 

Ofícios expedidos  Janeiro/junho 2015 

   

Ofícios Expedidos Outubro/dezembro 2013 

Relatórios de Maquinas impressoras Janeiro/dezembro 2013 

Relatórios de Maquinas impressoras Janeiro/dezembro 2014 

Relatórios de Maquinas impressoras Janeiro/dezembro 2016 

Relatórios de Maquinas impressoras Outubro/dezembro 2016 

Relatórios de Maquinas de xerox Dezembro/outubro 2008/2009 

E-mails recebidos Agosto/dezembro 2011 

E-mails recebidos Janeiro/dezembro 2012 
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E-mails recebidos Janeiro/novembro 2014  

E-mails recebidos Janeiro/dezembro 2015 

Livro de Carta e Descarga de Oficiais de Justiça Janeiro/julho 2007/2008 

Cargas da central e mandados para oficias de 

justiça 

Outubro 2015 

Cargas da central e mandados para oficias de 

justiça 

Novembro/janeiro 2014/2015 

Cargas da central e mandados para oficias de 

justiça 

Janeiro 2016 

Cargas da central e mandados para oficias de 

justiça 

Fevereiro/dezembro 2016 

Carga de Central de Mandados Para of. De 

Justiça.  2ªvara 

Outubro 2015 

Carga de Central de Mandados Para of. De 

Justiça.  1ªvara 

Outubro 2015 

Curriculum para peritos de serviço social Fevereiro 2009 

Curriculum para peritos em medicina Janeiro 2009 

Curriculum para Peritos de Engenharia 

Agrimensor 

Julho 2007/2012 

Curriculum para Peritos de Engenharia  Outubro 2003 

Curriculum Peritos de Psicologia Julho 2011 

Curriculum peritos e avaliações Março 2003 

Curriculum para peritos contábeis Fevereiro 2011 

Recadastramento anual de aposentados e 

pensionistas 

Setembro  2010 

Recadastramento anual de aposentados e 

pensionista 

Setembro 

 

2013 

Recadastramento anual de aposentados e 

pensionistas 

Janeiro 2015 

Of. De entrega de selos da Diretoria para a 

segunda vara 

Junho 2007 

Of. De recebimento de selos mensal Maio 2007 

Of. De entrega de selos Agosto 2007 

Balanço mensal de selos do Juizado Junho 2004/2007 

Balanço mensal de selos da 1ª Vara Julho 2004/2007 

Balanço mensal de selos da Diretoria Agosto/agosto 2004/2007 

Balanço mensal de selos 1ª Vara Outubro/julho 2004/2007 

Balanço mensal de selos Distribuidor Fevereiro 2004/2007 

Ofícios de entrega de selos  Maio/agosto 2004/2007 

Ofícios de entrega de selos Agosto/julho 2006/2007 

Relatório de selos recebidos  Setembro/junho 2004/2007 

Relatório de selos recebidos Maio 2003 

Relatórios de selos da 2 Vara Julho 2004/2007 

Selos repassados ao Juizado Especial Junho 2007 

Livro ponto oficiais de Justiça Junho/outubro 2015 

Livro de Correição Extrajudicial Outubro 2014 

Requerimentos para conciliadora Janeiro 2009 

Pedidos de Materiais Janeiro 2014/2015 

Relatório Projeto Cidadão Agosto 2008 

Relatório Infância e Juventude Janeiro 2014 

Livro ata de plantão Janeiro/junho 2011/2012 

Proc. Adm. Di Seletivo Estagiários de Nível 

Médio, e Superior 

Novembro 2014 

Certidão de Produtividade, Assistente social e 

Psicólogo credenciados 

Dezembro/setembro 2015/2017 

Livro contratação estagiários Março 2015 

Livro Frequência estagiários Dezembro/janeiro 2014/2015 

Ficha de inscrição para agente de serviço Maio 2000 

Ficha de inscrição para Oficial Escrevente Maio 2000 

Ficha de inscrição para Escrivão Fevereiro 2002 

Ficha de inscrição para Escrivão Maio 2000 

Fichas de inscrição para oficial escrevente Janeiro 2002 

Livro virtual de Carta Precatória e Carta de 

Ordem 

Dezembro/agosto 201/2017 

Relação dos Estagiários Abril 2015/2016 

Provimentos  Janeiro/fevereiro 2013/2014 
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Modelo de Cronograma para elaboração do 

processo seletivo de estagiário 

Agosto 2014 

Controle dos dias trabalhados do Serviço Militar Fevereiro/novembro 2014/2015 

Guia de Diligencias-Oficial de Justiça Novembro/janeiro 2011/2015 

Cronograma Anual de Cursos de 

Aperfeiçoamento 

Julho 2008/2009 

Requerimentos Servidores Dezembro 2010/ 2011 

Relatório Produtividade Conciliadora Julho 2016 

Relatoria Produtividade conciliadora Núcleo Julho 2016 

Relatórios da Infância e Juventude Janeiro/dezembro 2015 

Livro de Registros administrativos Janeiro 2012 

Livro ponto Agosto/outubro 2015 

Termo de Correição Ordinária Outubro 2012 

Livro Cara de Processos Assistente Social e 

Psicólogo 

Fevereiro/dezembro 2014/2015 

Alvara de autorização para festividades da 

Comarca 

Janeiro/novembro 2015 

Lista de classificados  e Documentos Estagiários Janeiro/outubro 2916 

Comprovantes de Pagamentos efetuados ao 

funcionários do cartório 

Dezembro 2014/2015 

Comprovantes de Pagamentos efetuados ao 

funcionários do cartório 

Dezembro 2013 

Alvará de autorização para festividades da 

Comarca 

Janeiro/dezembro 2014 

Abertura de Processo seletivo nas áreas de 

assistência social 

Janeiro/dezembro 2016 

 

 

Disponibilizado - 27/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10664 Caderno de Anexos Página 4 de 33



 

 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 

 

Edital 1/2020-CVerde 

  

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO DA COMARCA DE 

CAMPO VERDE/MT 

 

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Campo 

Verde, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura de Processo Seletivo para 

cadastro de reserva visando ao Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Campo Verde, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, 

instituída pela Portaria nº 001/2020-CVerde composta pelos seguintes membros: 

Caroline Schneider Guanaes Simões – Juíza de Direito - Presidente  

Claudiomiro Donadon Pereira – Gestor Geral - Membro 

Everton Alves de Oliveira Jesus – Analista Judiciário - Membro 

Vanessa Silva Tiago Fujii – Analista Judiciária – Membro 

1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o exercício da função de Juiz Leigo e far-se-á 

mediante prévia inscrição e aplicação de prova de múltipla escolha e prova prática de sentença, ambas de 

caráter eliminatório e classificatório. 

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até terceiro grau, inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução nº. 07/2005, do Conselho Nacional de 

Justiça. 

1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, sem vínculo 

empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, 

fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 

1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de Justiça, serão credenciados pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça por dois (2) anos, admitida uma única prorrogação por igual período. 

1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de trinta 

(30) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais, quando no desempenho de 

suas funções, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 9.099/95. 

1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 

1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, sem nenhuma restrição ao 

exercício da advocacia. 

 

2 DAS VAGAS 
2.1 A seleção visa à formação de cadastro de reserva para futuro  credenciamento de 01 (uma) vaga de Juiz 

Leigo para atuar no Juizado Especial da Comarca de CAMPO VERDE, nos termos do Anexo I deste 

Edital. 

 

3 DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 
3.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis Complementares Estaduais n. 270/2007 

513/2013 e o Provimento n. 29/2014/CM, no ato do credenciamento, os candidatos deverão atender às 

seguintes exigências:  

a) Ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional; 

b) Não exercer nenhuma atividade político-partidária; 

c) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa; 

d) Residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 

Disponibilizado - 27/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10664 Caderno de Anexos Página 5 de 33



 

 

 

 

 

e) Não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza civil; 

f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda exercer a função; 

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no qual exerça suas funções. 

 

4 DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

4.1  O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, por suas atuações 

em favor do Estado, observado o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista 

Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, atualmente R$ 4.972,51 (quatro mil, novecentos e setenta e dois 

reais e cinquenta e um centavos – conforme tabela remuneratória do TJMT). 

4.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo Juiz Togado, receberá os seguintes 

valores: 

 

Sentença COM Resolução de 

Mérito 

Sentença SEM Resolução de Mérito Acordo 

1% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário 

Classe A, Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo efetivo 

de Analista Judiciário Classe A, 

Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário 

Classe A, Nível 1 

 

4.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença sem julgamento de mérito as 

padronizáveis e as decorrentes de revelia.  

4.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato de credenciamento do Juiz 

Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 

4.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, quando 

se tenha ultrapassado o teto.  

4.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão encaminhados ao FUNAJURIS 

(Fundo de Apoio Judiciário):  

a) Relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário de Mato Grosso;  

b) Nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz Togado ou por quem este delegar;  

c) Comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS.  

4.5 Cada Juiz Leigo indicará conta corrente em instituição bancária, onde será depositada sua remuneração 

mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário). 

 

5 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

5.1 São atribuições do Juiz Leigo 

I – No Juizado Especial Cível: 

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a realização de outras 

que entenda necessárias;  

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a composição amigável 

do litígio;  

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à homologação do Juiz Togado.  

II – No Juizado Especial Criminal:  

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 

b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta elaborada pelo Ministério 

Público; 

c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar ao Juiz Togado para 

homologação. 

5.1.2  Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz Leigo homologar 

acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver incidentes, executar penas ou 

exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz Togado. 

5.2 São deveres do Juiz Leigo:  

a) assegurar às partes igualdade de tratamento;  

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  

c) manter rígido controle dos processos em seu poder;  
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d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir decisões e submetê-las à 

homologação do Juiz Togado; 

e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término;  

f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;  

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores 

Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  

i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário;  

j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a realização das sessões de 

audiência;  

k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofícios;  

l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento;  

m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça;  

n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado. 

5.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos de impedimento e 

suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, respectivamente.  

 

6 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
6.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de Campo Verde a partir das 12h do dia 29 

de janeiro de 2020 até às 19h do dia 14 de fevereiro de 2020, considerando-se como extemporânea e 

sem validade qualquer inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo 

III.  

6.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

6.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.  

6.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas.  

6.5 A comprovação do que estabelece o subitem 13.1, alínea b, para fins de desempate, deverá ser feita 

no ato de inscrição, com a apresentação dos documentos pertinentes.  

6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso de 

discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além 

da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a 

discordância.  

6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim. 

6.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova.  

 

7 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
7.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições preliminarmente deferidas, 

considerando-se indeferidas as que não constarem da relação.  

7.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias úteis após a publicação do resultado.  

 

8 DAS PROVAS  
8.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte forma:  

8.1.1 Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro (4) 

alternativas, das quais apenas uma será considerada correta.  

8.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de cento e vinte (120) 

linhas, dispensado o relatório.  

8.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 

uma hora em relação ao horário determinado para o início das provas.  
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8.3 O portão de acesso ao prédio será aberto às 12h30min e fechado às 13 horas, em todos os locais de 

aplicação das provas.  

8.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao prédio de aplicação da 

prova, seja qual for o motivo alegado.  

8.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul fabricada em material transparente, documento de identificação original e comprovante de inscrição 

obtido no ato de sua efetivação.  

8.6 Serão considerados documentos de identidade: 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; 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).  

8.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato.  

8.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

8.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 

documento.  

8.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 

carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 

nem documento ilegível, não identificável e/ou danificado.  

8.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas.  

8.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu início efetivo, e de três 

horas para o candidato que desejar levar seu caderno de prova.  

8.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar em hipótese 

alguma.  

8.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

8.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, nem 

substituição do cartão de respostas.  

8.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a realização das provas 

como justificativa de sua ausência.  

8.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.  

8.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua inclusão mediante apresentação do comprovante 

de inscrição.  

8.19 A inclusão de que trata o subitem 8.18 será realizada de forma condicional, devendo constar em ata 

de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, com intuito de verificar a 

pertinência da referida inscrição.  

8.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 8.18, ela será automaticamente 

cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  

8.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que:  

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que não 

forem expressamente permitidos bem assim aquele que se comunicar com outro candidato;  

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, notebook 

e/ou equipamento similar;  

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridade 

presente e/ou demais candidatos;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 

qualquer outro meio, que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua realização;  

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
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h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno de questões ou outro 

material não permitido, sem autorização;  

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de rascunho 

e/ou na folha de texto definitivo;  

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Processo Seletivo;  

l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial;  

m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo durante a realização da prova 

objetiva.  

8.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de 

candidato da sala de provas, por qualquer motivo.  

8.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de aplicação 

e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de 

classificação.  

 

9 DA PROVA OBJETIVA  
9.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no programa que constitui o Anexo 

II do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento:  

 

QUESTÕES/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

 

 

 

OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

DIREITO PENAL 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

9.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de 29 de março de 2020, nos local indicado em 

edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) dias de antecedência, com início previsto para as 

13 horas e término para as 18 horas.  

9.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste edital e na capa do caderno de questões personalizado.  

9.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato.  

9.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato.  

9.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

c) não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) preenchida fora das especificações.  

9.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da prova objetiva.  

 

10 DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA  

10.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega da prova objetiva.  

10.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de 

tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso 

de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato e/ou 
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de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o 

candidato será acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, 

especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.  

10.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser assinadas, rubricadas, nem 

conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato sob 

pena de eliminação.  

10.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do candidato.  

10.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta da prova prática de 

sentença.  

10.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, 

Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 9.099/95, sem anotações e comentários.  

 

11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

11.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 

11.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 

igual a cinco (5) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo 

da prova. 

11.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos multiplicado por cinco (5). 

11.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta (60) 

pontos na prova objetiva de seleção. 

11.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) pontos terão corrigidas as suas 

provas práticas de sentença. 

11.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100). 

11.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o conhecimento sobre o tema 

jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. 

11.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a sessenta (60) 

pontos em cada prova.  

 

12 NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

12.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final. 

12.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do centésimo 

nas avaliações do Processo Seletivo. 

12.2 A média final será calculada da seguinte forma:  

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF  

Onde:  

NPO = Nota da Prova Objetiva  

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

12.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem decrescente de nota final e 

processada após a análise dos recursos interpostos e a aplicação dos critérios de desempate. 

 

13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

13.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003; 

b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 

3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá comprovar no ato da inscrição; 

c) maior pontuação na prova prática de sentença; 

d) maior pontuação na prova objetiva. 

 

14 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

14.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a publicação do ato que 

tornar público:  

a) o indeferimento de inscrição do candidato;  

b) o gabarito provisório da prova objetiva;  

c) a eliminação do candidato;  

d) a classificação do candidato. 
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14.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não cabendo recursos 

adicionais.  

14.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes a esta questão 

serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova.  

14.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova será corrigida de 

acordo com o gabarito oficial.  

14.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital.  

 

15 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

15.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de edital 

a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.  

15.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes dos 

candidatos, em ordem de classificação.  

15.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de CAMPO VERDE, Rua Fortaleza, 

01 – Campo Real II, Praça dos Três Poderes, Campo Verde/MT – 78.840-000, no prazo de cinco (5) dias 

úteis, após a publicação do Edital do resultado final, os seguintes documentos: 

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 onde pretende exercer a 

função; 

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. 

15.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício da advocacia, 

inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de advogado em 

causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e da OAB.  

15.4. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o credenciamento, quando se 

fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade do Processo Seletivo.  

 

16 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

16.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça e 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico.  

 

17 DO CREDENCIAMENTO  

17.1 Os candidatos aprovados, figurarão no cadastro de reserva e, surgindo vaga, após a capacitação 

prevista no subitem 1.5, serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 

ordem de classificação, no limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de 

validade do Processo Seletivo, pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação.  

17.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de cinco (5) dias úteis para se 

apresentar ao juiz responsável pelo Juizado Especial na comarca para a qual o candidato foi credenciado, 

devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e responsabilidade, sob pena de configuração 

de desistência.  

17.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento dos demais candidatos habilitados, 

observada a ordem classificatória.  

 

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, comunicados, resultados e 

homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  
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18.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 

a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a 

ser publicado.  

 

Campo Verde, 24 de janeiro de 2020. 

 

Caroline Schneider Guanaes Simões 

      Juíza de Direito 

 Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE CAMPO VERDE 

UNIDADE JUDICIÁRIA VAGAS 

Juizado Especial Cível e Criminal Cadastro de Reserva 

 

 

 

A N E X O II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego e 

formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais da 

Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso 

Extraordinário. Do Poder Judiciário – Do Supremo Tribunal Federal – Do Superior Tribunal de Justiça – 

Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais – Dos Tribunais e Juízes dos Estados – Das 

Funções Essenciais à Justiça – Do Ministério Público – Da Advocacia e da Defensoria Pública – Dos 

Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da Política Urbana – Do Sistema Financeiro Nacional – Da 

Educação – Do Meio Ambiente – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso.  

 

DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos ilícitos. 

Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção 

possessória; Da propriedade móvel e imóvel – da Aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da 

propriedade móvel e imóvel). Prescrição e Decadência. Dos contratos. Das várias espécies de contrato. 

Dos atos unilaterais. Dos Títulos de Crédito. Dos títulos de crédito. Da responsabilidade civil. Das 

preferências e privilégios creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. Do estabelecimento. Direito 

do Consumidor – Lei n. 8.078/90 (CDC).  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das despesas e das 

multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção 

de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da competência. Da declaração 

de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e 

da suspeição. Dos auxiliares da Justiça. Da forma dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos da 

parte – dos atos do juiz – dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos 

processuais. Dos prazos processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Audiência – 
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Conciliação – Instrução e Julgamento – Provas – Depoimento Pessoal – Confissão – Exibição de 

Documento ou Coisa – Prova Documental – Prova Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos 

requisitos necessários para realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das 

Disposições Gerais. Das Diversas espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para 

Entrega de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por Quantia Certa 

contra devedor solvente. Dos Embargos do devedor – das disposições gerais. Dos Embargos a execução. 

Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução – da suspensão. Da extinção. 

 

DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das espécies de penas. Tipos penais 

no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções – Trânsito – Ambientais. Da aplicação da pena – 

Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte de Arma). Conversão da pena 

de prestação de serviço à comunidade em privativa de liberdade. Dos delitos abrangidos pela Lei n. 

9.099/95. Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da ação penal. Da 

competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação provisória de interdição de direitos e 

medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido estrito e da apelação, dos 

embargos, do recurso especial e do recurso extraordinário. Do habeas corpus. Da execução das penas. 

 

JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de janeiro de 1993 e suas 

alterações. Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Enunciados Nacionais e Estaduais. Lei 12.153/2009. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: Lei n. 

8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril 

de 2007 (institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 

auxiliares da Justiça e dá outras providências), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Estadual n. 513/2013. Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 

 

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (dispõe sobre a 

instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei Ordinária n. 

9.503, de 23 de setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei Ordinária n. 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências). Lei 

Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de dezembro de 2008. Lei n. 12.441, de 11 

de julho de 2011 (permite a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada). 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código florestal). Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 9.605, de 13 de fevereiro de 

1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências). Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 

(dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO 

Nome completo 

 

Sexo: 

Masc. (  )  Fem. (   ) 

Data de Nascimento Estado Civil: 

Nacionalidade Naturalidade UF 

 

Filiação: 

Pai: ____________________________________________________________________________ 

Mãe: ___________________________________________________________________________ 

Identidade: 

 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

CPF: OAB: UF Data Expedição 

 

Endereço Residencial (atual) 

 

Bairro 

 

Cidade: UF 

E-mail 

 

Fone: CEP: 

LOCAL DE TRABALHO 

Empresa/Órgão 

 

Função 

 

Tempo de Serviço 

Endereço/Rua: 

 

Número 

 

Bairro Complemento 

Cidade 

 

CEP Estado  

Telefones: 

 

ESCOLARIDADE 

Instituição em que concluiu o ensino superior 

 

Endereço/Rua: 

 

Número 

 

Bairro Complemento 

Cidade 

 

CEP Estado  

Telefones: 

 

Assinatura do Candidato 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUÍNA 

 

EDITAL N. 01/2020/DF 

 

ANEXO I 

  

DECLARAÇÃO 

 _______________________________________________________________, 

nacionalidade___________________, portador 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 19/2014/CM, 

relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia 

para prestação de serviços no Fórum da Comarca de Juína Estado de Mato Grosso, que concordo com as 

regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas.  

Juína, ___ de _____________de 2020. 

 _______________________________________ 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO: 

 

CPF RG CÔNJUGE 

   

PAI  MÃE 

  

COMARCA A SER CREDENCIADO: 

   

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 STF, Resolução nº 07/2005 do CNJ, seus Enunciados 

Administrativos, firmo a presente declaração.  

Juína,_______ de ______________ de 2020. 

 
DATA ASSINATURA 

  

 

ANEXO III 

 

QUADRO DE VAGAS 
COMARCA DE JUÍNA 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERAPIA 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

PORTARIA Nº. 05/2020-DF 

 

ANEXO I 

ESCALA DE PLANTÃO SEMANAL/REGIONAL 

SERVIDORES E MAGISTRADOS 

 POLO X – FEVEREIRO - 2020 

 

DADOS/COMARCA/TELEFONES/E-MAIL 
Nome Comarca Vara Telefone de Plantão E-mail 

Cleidimar Maria Carvalho de 
Sabóia 

Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 
91 9 8266 4964 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 
cleidimar.saboia@tjmt.jus.br  

Wesley Cabral Teixeira Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9365 2533 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

wesley.teixeira@tjmt.jus.br  

Ricardo Rodrigues Lins Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 
66 9 8137 3893 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  
ricardo.lins@tjmt.jus.br  

Laura Azevedo dos Santos Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9636 0891 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

laura.santos@tjmt.jus.br  

Vanderlei Lizi de Oliveira Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 
66 9 8100 9240 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 
vanderlei.oliveira@tjmt.jus.br  

Analice Köhler de Almeida Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9238 3963 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

analice.almeida@tjmt.jus.br  

Ivanilze Pereira da Silva 
 

Aripuanã Vara Única 66 9 9958 4003 – Plantão 
66 9 8119 9006 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 
ivanilze.silva@tjmt.jus.br  

Raimundo Nonato Andrade 

Silva 

Aripuanã Vara Única 66 9 8123 4870 – Pessoal 

66 9 8421 6629 – Pessoal 

raimundo.silva@tjmt.jus.br  

Zilda Peixoto Teles Aripuanã Vara Única 66 9 8114 7036 – Pessoal 
66 9 8428 9632 – Pessoal 

zilda.teles@tjmt.jus.br  

João Paulo Santos de Oliveira Aripuanã Vara Única 66 9 8429 0261 – Pessoal joao.paulo@tjmt.jus.br  

 

Géssica Magalhães Lima Aripuanã Gabinete 66 9 8123 6406 – Pessoal 
 

gessica.lima@tjmt.jus.br  

Rayane Pereira Costa Aripuanã Gabinete 66 9 8446 9029 – Pessoal 

 

rayane.costa@tjmt.jus.br  

 

Dia Dia 

Semana 

Tipo 

(Comarca/Regional) 

Juiz Servidor Oficial de Justiça 

01 Sábado Final de semana/Regional Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Cleidimar Maria C. de 

Sabóia 

Zilda Peixoto Teles 

02 Domingo Final de semana/Regional Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Cleidimar Maria C. de 

Sabóia 

Zilda Peixoto Teles 

03 Segunda Semanal/Comarca Fábio Petengill Laura Azevedo dos Santos João Paulo S. de Oliveira 

04 Terça Semanal/Comarca Fábio Petengill Laura Azevedo dos Santos João Paulo S. de Oliveira 

05 Quarta Semanal/Comarca Fábio Petengill Laura Azevedo dos Santos João Paulo S. de Oliveira 

06 Quinta Semanal/Comarca Fábio Petengill Laura Azevedo dos Santos João Paulo S. de Oliveira 

07 Sexta Semanal/Comarca Fábio Petengill Laura Azevedo dos Santos João Paulo S. de Oliveira 

08 Sábado Final de semana/Regional Fábio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

09 Domingo Final de semana/Regional Fábio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

10 Segunda Semanal/Comarca Fábio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

11 Terça Semanal/Comarca Fábio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

12 Quarta Semanal/Comarca Fábio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

13 Quinta Semanal/Comarca Fábio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

14 Sexta Semanal/Comarca Fábio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

15 Sábado Final de semana/Regional Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes 

Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

16 Domingo Final de semana/Regional Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes 

Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

17 Segunda Semanal/Comarca Fábio Petengill Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

18 Terça Semanal/Comarca Fábio Petengill Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

19 Quarta Semanal/Comarca Fábio Petengill Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

20 Quinta Semanal/Comarca Fábio Petengill Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

21 Sexta Semanal/Comarca Fábio Petengill Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

22 Sábado Final de semana/Regional Rafael Depra Panichella Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

23 Domingo Final de semana/Regional Rafael Depra Panichella Ivanilze Pereira da Silva João Paulo S. de Oliveira 

24 Segunda Semanal/Regional Rafael Depra Panichella Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 

25 Terça Semanal/Regional Rafael Depra Panichella Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 

26 Quarta Semanal/Regional Rafael Depra Panichella Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 

27 Quinta Semanal/Comarca Fábio Petengill Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 

28 Sexta Semanal/Comarca Fábio Petengill Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 

29 Sábado Final de semana/Regional Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins Zilda Peixoto Teles 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE CLÁUDIA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A 

COMARCA DE CLÁUDIA-MT 

 

EDITAL N.º 02/2020-CLA 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO Nº Data do Recebimento: 

 

Nome do Candidato:  

 

Identidade: 

 

Órgão Expedidor: Data da Expedição: 

 

 

CPF: 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social:  

 

PIS/PASEP: 

 

Data e Nascimento: 

 

Estado Civil: Sexo:M(   ) F(   )  Canhoto (    ) Destro (   ) 

NEGRO: (    ) sim   (     ) não  

 

DEFICIENTE:  (   ) sim    (    ) não 

Filiação: 

Pai:___________________________________________________________________ 

 

Mãe:__________________________________________________________________ 

 

Endereço Residencial:  

 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito:  

 

 

Data da Conclusão do Curso:  Cidade:  UF: 

Local de Trabalho:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador do 

Juizado/Vara/Cejusc da Comarca de Cláudia exigido por meio do Edital nº 01/2020-CLA, e a eles me sujeito 

integralmente. 

 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO(A): 

 

 

CPF: RG: CONJUGÊ: 

   

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

 

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. 

DATA: ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUIRATINGA 

 

EDITAL N. 01/2020/DF 

 

ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA/DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE GUIRATINGA/MT. 

 

 

                     ,Nacionalidade                             , portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 

_____________________________________________________________________, vem requerer a 

sua inscrição para o credenciamento de Psicólogo na Comarca de Guiratinga/MT, juntando, para tanto, 

os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

Guiratinga/MT, ____ de  _____________ de 2020.  

 

 

_______________________________  

 

 

 

ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL  

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
DADOS PESSOAIS  

Nome: 

 

 

Data de Nascimento: 

RG: 

 

 

Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: 

 

 

Zona: Seção: 

Estado Civil: 

 

 

Profissão: Registro no Conselho Regional: 

Nº: 

Registro na Previdência Social: 

 

PIS/PASEP: 

Filiação 

Pai: 

Mãe: 

Endereço Residencial: 

 

 

e-mail: 

 

 

Telefone Residencial Telefone Comercial 

 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da entidade que concluiu o curso superior 

 

 

Curso 

 

 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

           (nome do interessado), nacionalidade 

__________________, portador do CPF n.º_____________e RG n.º______________, declaro que 

tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 01/2020/DF e do Provimento 6/2014/CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Psicologia para 

prestação de serviços na Vara Única/Comarca de Guiratinga/MT, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

Guiratinga/MT, ____ de  ______________ de 2020. 

 

 

_______________________________  

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

 
NOME DO CANDIDATO : 

 

 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 

 

  

 

PAI: MÃE: 

 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADA: GUIRATINGA/MT.  

 

 

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. 

 
DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 

PORTARIA Nº. 006/2020/DF 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM 

Juiz de Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei; 

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 17/2019/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM, 17/2013/CM, 10/2016/CM e 9/2019/CM, que dispõe sobre o 

funcionamento do Plantão na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer a escala de plantão nos finais de semana e 

feriados do Polo de Colíder, bem como do plantão semanal da Comarca de Nova Canaã do Norte, no mês 

de fevereiro de 2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

DATA CLASSE JUIZ (A) SERVIDOR (A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/02/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Lisandra de Fatima 

Brito 

02/02/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Lisandra de Fatima 

Brito 

03/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Wilson de Oliveira do Nascimento Lisandra de Fatima Brito 

04/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Wilson de Oliveira do Nascimento Lisandra de Fatima Brito 

05/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Wilson de Oliveira do Nascimento Demilton dos Santos 

06/01/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Wilson de Oliveira do Nascimento Demilton dos Santos 

07/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Wilson de Oliveira do Nascimento Demilton dos Santos 

08/02/2020 Fim de Semana Giselda Regina S. de 

Oliveira Andrade 

Wilson de Oliveira do Nascimento Demilton dos Santos 

09/02/2020 Fim de Semana Giselda Regina S. de 

Oliveira Andrade 

Wilson de Oliveira do Nascimento Demilton dos Santos 

10/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Késsia Nathalie Batista de Carvalho Lisandra de Fatima Brito 

11/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Késsia Nathalie Batista de Carvalho Lisandra de Fatima Brito 

12/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Késsia Nathalie Batista de Carvalho Lisandra de Fatima Brito 

13/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Késsia Nathalie Batista de Carvalho Lisandra de Fatima Brito 

14/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Késsia Nathalie Batista de Carvalho Lisandra de Fatima Brito 

15/02/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro Késsia Nathalie Batista de 

Carvalho 

Lisandra de Fatima 

Brito 

16/02/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro Késsia Nathalie Batista de 

Carvalho 

Lisandra de Fatima 

Brito 

17/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

18/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

19/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 
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20/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

21/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

22/02/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

23/02/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

24/02/2020 Ponto Facultativo Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

25/02/2020 Feriado Ricardo Frazon Menegucci Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

26/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Lisandra de Fatima Brito 

27/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Lisandra de Fatima Brito 

28/02/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Lisandra de Fatima Brito 

29/02/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Lisandra de Fatima Brito 

 

Art. 2º - Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira 

Instância, deverá obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº 

10/2016-CM, 1/2017-CM e 9/2019-CM. 

 

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio 

da publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º. O Gestor Administrativo deverá afixar a portaria no átrio do 

Fórum, em local visível. 

 

Publique-se. Encaminhe-se cópia à Presidência, Coordenadoria 

Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Comunicação (Art. 24, com redação dada 

pelo Provimento nº 9/2019-CM). Encaminhe-se cópia, ainda, à Promotoria de Justiça e OAB local. 

 

Nova Canaã do Norte, 20 de janeiro de 2020. 

 

Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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Telefones para contato - SERVIDORES 

Nome Comarca Telefone 

André Luiz de Neira Rodrigues Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Aray Henrique Barbosa Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Criscian Kelly de Souza Paim Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Carlos Felipe Alves Moreira Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Deikson Lourenço dos Santos Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Deoplanil Mariano de Sousa Filho Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Fernanda Karina de Almeida Varella Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Késsia Nathalie Batista de Carvalho Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Marta Ferreira Maciel Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Wilson de Oliveira do Nascimento Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

 

Telefones para contato - OFICIAIS DE JUSTIÇA 

Demilton dos Santos Nova Canaã do Norte (66) 99961-0520 

Lisandra de Fátima Brito Nova Canaã do Norte (66) 99604-5729 

 

Telefones para contato - MAGISTRADOS 

Ricardo Frazon Menegucci Nova Canaã do Norte  (65) 99963-7266 - Bruno 

(65) 99245-3682 - Ghauber 

(66) 99921-0945 - Danielly 

 (67) 98119-4200 - Fernando 

Giselda Regina S. de Oliveira Andrade Colíder (66)99635-0072 - Rogério 

(65) 99992-8487 - Vanessa 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder (65) 99976-8197 - Everton 

(65) 99916-0141 - Mariana 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

 

PORTARIA N.º 004/2020-DF 

 

O EXMO. SENHOR DR. DANIEL DE SOUSA CAMPOS MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

 

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 17/2019-CM que estabelece e normatiza o plantão regional 

no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 

 

RESOLVE: 

Estabelecer a escala de plantões do mês de FEVEREIRO/2020 como abaixo relacionado: 
DIAS CLASSES PLANTONISTAS 

 

31/01/20 (19h)a 

03/02/20 (12h) 

 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dra. Anna Paula Gomes de Freitas (2ª Vara Criminal)  

SERVIDOR(A) Marcos Luciano Elly  

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

03/02/20 (19h)a 

07/02/20 (12h) 

 

Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos 

SERVIDOR(A) Marcos Luciano Elly  

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

08/02/20 (19h)a 

10/02/20 (12h) 

 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos (Sapezal) 

SERVIDOR(A) Maria Josiane da Silva Bertoldo 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

 

10/02/20 (19h)a 

14/02/20 (12h) 

 

Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos 

SERVIDOR(A) Maria Josiane da Silva Bertoldo 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

 

14/02/20 (19h)a 

17/02/20 (12h) 

 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dr. Silvio Mendonça (1ª Vara Cível Barra do Bugres) 

SERVIDOR(A) Rafael Mendes da Silva 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

17/02/20 (19h)a 

21/02/20 (12h) 

 

Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos 

SERVIDOR(A) Rafael Mendes da Silva 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

21/02/20 (19h)a 

26/02/20 (13h) 

 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dr. Arom Olímpio Pereira (2ª Vara de Barra do Bugres) 

SERVIDOR(A) Ana Aparecida Cebalho 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

 

26/02/20 (19h)a 

28/02/20 (12h) 

 

Semanal 

JUIZ(A) Dr. Daniel de Sousa Campos 

SERVIDOR(A) Ana Aparecida Cebalho 

OF. DE JUSTIÇA Antônio dos Santos 

 

28/02/20 (19h)a 

02/03/20 (12h) 

 

Fim de 

semana 

JUIZ(A) Dr. Pedro Davi Benetti (1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

SERVIDOR(A) Bárbara Sabioni V. Tenroller 

OF. DE JUSTIÇA Francisco José Medeiros Menezes 

 

Art. 2º O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como o plantão 

semanal para atendimento de medidas urgentes. 

Art. 3º Informar o telefone dos servidores desta Comarca, a saber: 

 
Servidores de Plantão - Fim de Semana e Semanal 65 9 9949 3799 

Oficial de Justiça Antônio dos Santos 65 9 9978 7044 

Oficial de Justiça Francisco José Medeiros Menezes 65 9 9952 7430 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 

Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 

Sapezal/MT, 21 de janeiro de 2020.                                    

 

Daniel de Sousa Campos 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ 

 

PORTARIA Nº 003/2020/DF 

 

O Doutor Rafael Depra Panichella, MM Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o Provimento n.º 17/2019-CM que revogou 

o Provimento 10/2016/CM e Provimento 09/2019/CM e estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem 

como no plantão semanal, em conformidade com a escala definida para o Polo X; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão mensal, relativa 

ao mês de Fevereiro/2020, destinado ao atendimento exclusivo de medidas urgentes, conforme 

tabela abaixo: 
DIA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

01  Final de Semana/ 

Regional 

Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  

Lagares 

02 Final de Semana/ 

Regional 

Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  

Lagares 

03 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  

Lagares 

04 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  

Lagares 

05 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  

Lagares 

06 Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Joyce Souza O.  

Lagares 

07 Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Joyce Souza O.  

Lagares 

08  
Final de Semana/ 

Regional 

Fábio Petengill Mayara Carla R. de Souza Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

09 
Final de Semana/ 

Regional 

Fábio Petengill Mayara Carla R. de Souza Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

10 
Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

11 
Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

12 
Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

 13 
Semanal Rafael Depra Panichella 

Edaiane Novais de Souza 
Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

14 
Semanal Rafael Depra Panichella 

Edaiane Novais de Souza 
Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

15 
Final de Semana/ 

Regional 

Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes 
Edaiane Novais de Souza 

Joyce Souza O.  

Lagares 

16 
Final de Semana/ 

Regional 

Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes 
Edaiane Novais de Souza 

Joyce Souza O.  

Lagares 

17 
Semanal Rafael Depra Panichella 

Edaiane Novais de Souza 
Joyce Souza O.  

Lagares 

18 
Semanal Rafael Depra Panichella 

Edaiane Novais de Souza 
Joyce Souza O.  

Lagares 

19 
Semanal Rafael Depra Panichella 

Edaiane Novais de Souza 
Joyce Souza O.  

Lagares 

20 
Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Joyce Souza O.  

Lagares 

21 
Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Joyce Souza O.  

Lagares 
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22 
Final de Semana/ 

Regional 

Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  

Prado 

23 
Final de Semana/ 

Regional 

Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  

Prado 

24 
P. Facultativo/ 

Regional 

Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  

Prado 

25 
P. Facultativo/ 

Regional 

Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  

Prado 

26 
Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  

Prado 

27 
Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos Alexsandro de O.  

Prado 

28 
Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos Alexsandro de O.  

Prado 

 29 
Final de Semana/ 

Regional 

Vagner Dupim Dias Betina Wollmeister dos Santos Elizandra Cristina 

dos S.  Barreto   

 

Art. 2º - Comuniquem-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, 

bem como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Polícia Militar, Polícia Civil; 

 

Art. 3º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do 

Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria Judiciária e à Coordenadoria de 

Magistrados. 

 

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.  

 

Tabaporã/MT, 24 de janeiro de 2020. 

 

Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito e Diretor do Foro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS/TELEFONE 

PLANTONISTA CARGO TELEFONES 

Solange Cristina de O.  Freitas Analista Judiciário (66) 999838473 

Betina Wollmeister dos Santos Analista Judiciário (66) 999838473 

Nathally R. P. G. Jarschel Técnica Judiciária (66) 999838473 

Edaiane Novais de Souza Técnica Judiciária (66) 999838473 

Marcos Antônio de Freitas Técnico Judiciário (66) 999838473 

Mayara Carla R. de Souza Técnica Judiciária (66) 999838473 

Joyce Souza O.  Lagares Oficial de Justiça (66) 999838473 

Elizandra Cristina dos S.  Barreto   Oficial de Justiça  (66) 999838473 

Alexsandro de O.  Prado  Oficial de Justiça (66) 999838473 

* Todos na Cidade de Tabaporã – MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 002/2020/DF 

 

ANEXO I 

 
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Entidade  

CNPJ  

Responsável  

CPF  

Competência Mês:                          Ano: 

 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (A)  

 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(B)  

 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(C)  

 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 

Saldo inicial total (A)  

(+) Total dos recebimentos do mês (B)  

(-) Total dos pagamentos do mês (C)  

(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  

 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (E)  

 

Local, data 

Responsável, assinatura. 

 

Observações: 

 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em Caixa e/ou 

Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
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2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em ordem 

cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que se fizerem 

necessárias. 

 

3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem 

cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, cheques não 

compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês de compensação do cheque. 

Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 

 

4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão baseados em 

documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos de pagamentos e 

autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48, II – c, do 

Provimento. Anexar extrato bancário do período. 

 

5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de Relatório detalhado, 

assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais como: execução do 

objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação de qualidade dos 

serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou 

endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, especialmente, detalhar 

as atividades realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive com registro fotográfico(item 

7.32.48, II – a). 

 

 

ANEXO III 

 
FORMULARIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 

Nome Completo da Instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza Jurídica: 

Endereço: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do diretor da instituição: 

 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do diretor da instituição: 

 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 

 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 

b) 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; 

c) Número do CNPJ da entidade 

d) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

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 (   )] 

Domingos 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Feriados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao ano?(Interrupção 

dos serviços prestados) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao 

prestador de serviços (vale transporte, alimentação etc.)? 

 

*Se a resposta for SIM especifique. 

 

(    ) Não 

 

(    ) Sim 
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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 

(    ) Razoável adequado 

(    ) Precisa de melhorias 

 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

4.3 – 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 

à incêndio disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 

 

 

 

 

 

(     ) Não 

 

Obs.: 

 

 

 

 

 

 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual 

o procedimento a ser adotado pela instituição? 

Obs.: 
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5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

ENSINO/CRECHE 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

LIMPEZA/COZINHA 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

OUTROS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (    )  

 

 

Observações gerais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinaturas: 

 

Técnico responsável pelo relatório 

 

Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO V 

 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 

 

1.1 Título do Projeto; 

1.2 Nome da Entidade; 

1.3 Endereço da Entidade; 

1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 

1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 

1.6 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 o projeto se voltará. 

 

3. Objetos 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 alvo 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 03(três) orçamentos referentes ao objeto da 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. 

 
6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 2  

Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da Unidade = preço da cada 

unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 =  soma da coluna Total 1. 

 
7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Atividade          Jan 

2015 

Fev 

2015 

Mar 

2015 

Abr 

2015 

Mai 

2015 

Jun 

2015 

Jul 

2015 

Ago 

2015 

Set 

2015 

Out 

2015 

Nov 

2015 

Dez 

2015 
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8 – Recursos Humanos 

 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, CPF e comprovante de 

residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 

 

 

 

9 – Proficiência 

 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 

 

 

10 – Conclusão 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

REFERÊNCIAS 
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